Strategia

Catalog general de produse

CODA PRODUSE
CODA este marca de referință a SAS care se adaptează oricărei culturi pentru a acoperi toate nevoile
dumneavoastră de nutriție și stimulare.
Fiecare dintre strategiile prezentate în acest catalog se bazează pe unul sau mai multe produse
CODA: îngrășăminte durabile, de înaltă eﬁciență și biostimulatori, care au fost special concepute
pentru agricultura tehnică.
Acestea variază de la produse care îmbunătățesc solul și apa de irigare, stimulează germinația,
îmbunătățesc sistemele de rădăcină și abordează deﬁciențele nutriționale până la produse care
stimulează și revitalizează culturile în toate etapele fenologice, toate pentru a maximiza randamentele
și calitatea chiar și în cele mai severe conditii de clima si sol.
La CODA folosim materii prime de cea mai bună calitate, acordând prioritate originii naturale, nontoxicității, siguranței și conformității cu reglementările. Platforma noastră remarcabilă de cercetare și
dezvoltare (NOBA) lucrează în mod constant pentru a transforma nevoile clienților noștri în produse
cu valoare adăugată ridicată și pentru a garanta trasabilitatea pe tot parcursul procesului de fabricație.
Vă sfătuim să discutați cu noi sau cu tehnicianul dvs. de specialitate pentru a determina care strategii
sunt cele mai potrivite pentru cultura dvs., condițiile de sol și climă și cerințele de reglementare ale
pieței dvs. De asemenea, vă putem ajuta să combinați produsele noastre și să elaborați programe
speciﬁce care vă vor asigura că proﬁtați la maximum de recoltele dvs.
Toate produsele CODA sunt soluții ecologice care promovează agricultura responsabilă. Utilizarea
acestor îngrășăminte special concepute va reduce nevoia de îngrășăminte chimice care contribuie în
mod semniﬁcativ la emisiile globale de CO2, provoacă cantități majore de poluare a solului și a apei și,
prin urmare, afectează negativ biodiversitatea și ecosistemele terestre și acvatice.
Avem, de asemenea, produse care sunt certiﬁcate ca ﬁind 100% organice. Acestea pot ﬁ identiﬁcate
prin simbolul nostru ecologic:
Solicitați-ne certiﬁcatele de mediu ale produselor care vă interesează pentru a aﬂa mai multe despre
compatibilitatea cu legile de pe piața dumneavoastră.

Soluri
mai bogate

Plante
mai stimulate
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Nutritie mai
bogata
pentru culturi

Eficienta
crescuta

Culturi mai productive
si mai sanatoase

Randamente
superioare

Spor de profit

Adaptat
culturilor tale

0.5 l.

1 l.

5 l.

20 l.

Exemple de proiectare a bidoanelor (lichid)

1000 l.

Exemple de proiectare a sacilor (solid)

Controlul calității este o parte importantă a managementului fabricii și laboratoarelor. Ne asigurăm
că Sistemele de management SAS și standardele lor de referință sunt toate implementate pe deplin și
am obținut certiﬁcarea sistemului de management al calității ISO 9001. De asemenea, am obținut
certiﬁcarea ISO 14001 pentru un sistem eﬁcient de management de mediu, certiﬁcarea OHSAS 18001
pentru standardele de sănătate și securitate în muncă, certiﬁcarea UNE 19601 pentru prevenirea
criminalității și Certiﬁcatul RD 506/2013 de Fabricare și Comercializare de Îngrășăminte. În plus, am
introdus standardul european SG E21 pentru auditarea și certiﬁcarea unui sistem de management etic
și responsabil din punct de vedere social, care ne permite să identiﬁcăm și să ne evaluăm impactul
asupra mediului pentru a-l gestiona și minimiza. Identiﬁcăm continuu modalități de a ne îmbunătăți
procesele; analizăm și răspundem la orice neconformități și ne asigurăm că toate incidentele grave
sunt tratate eﬁcient.
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THE COMPANY

NOI SUNTEM SAS
Suntem Sustainable Agro Solutions S.A.U. (SAS), o companie lider în dezvoltarea, fabricarea și comercializarea de soluții de fertilizare nutritive și biostimulatoare pentru o formă de agricultură mai tehnică
și mai ecologică.
Activitatea noastră comercială a început în 1989 în Lleida (Spania), una dintre cele mai importante
zone agricole din sudul Europei. Astăzi, SAS este o companie modernă, globală, cu prezență în peste
90 de țări, o forță de muncă de peste 120 de angajați, ﬁliale în Mexic și Brazilia și o rețea de parteneri
care se întinde pe diferite continente.
Ne concentrăm eforturile pe dobândirea de cunoștințe și resurse
necesare pentru a merge mai departe cu cercetarea și dezvoltarea
de soluții nutriționale și biostimulante pentru agricultura tehnică.
NOBA este platforma noastră tehnologică, care este susținută de o
echipă multidisciplinară și de cele mai de ultimă oră facilități de
cercetare (laboratoare, camere de creștere, sere și zone de testare).
un reper în sectorul nostru.

NOBA ne-a ajutat să atingem repere importante care ne-au făcut

Facilitățile noastre sunt în prezent în curs de renovare și extindere. Am investit 16 milioane de euro
pentru a face din SAS un spațiu mai productiv și mai eﬁcient. Ne triplăm dimensiunea zonei noastre de
producție, ceea ce va crește capacitatea de producție anuală cu 25% în următorii ani. De asemenea, ne
extindem zona de depozitare, adăugând mai multe linii de ambalare și livrare, sporind eﬁciența energetică și de patru ori spațiul dedicat
cercetării și dezvoltării.Un salt
tehnologic important în
automatizare și pentru a ne servi
clienții mai bine și mai eﬁcient.
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#BeSAS

Conceptul nostru BeSAS ne face unici în industrie. Adăugăm valoare cu oamenii și cu mediul. La SAS
combinăm proﬁtabilitatea cu responsabilitatea socială și protecția mediului. La SAS credem într-un viitor
durabil, într-o agricultură mai eﬁcientă, care respectă oamenii și mediul. Suntem o echipă foarte diversă,
ceea ce ne permite să ne adaptăm mai bine clienților noștri, nevoilor lor, culturii lor, lucrând mereu
aproape de ei și susținându-i astfel încât să câștigăm cu toții. Pe plan intern, integrăm aspectele sociale,
de muncă, etice și de mediu în activitatea noastră de zi cu zi dincolo de cerințele legale minime, implementând standardul european SGE21, și avem certiﬁcare ISO14001 prin care ne identiﬁcăm și controlăm
aspectele de mediu încercând să prevenim și reduce cât mai mult posibil impacturile lor actuale sau
viitoare.

VALOAREA SUSTENABILA
La SAS, crearea de valoare sustenabilă este parte a ADN-ului nostru și cheia pentru menținerea liderului
pe segmentul nostru de piață pe termen mediu-lung.
Crearea de valoare durabilă înseamnă luarea în considerare a tuturor aspectelor legate de mediu,
sociale și economice ale afacerii noastre atunci când creăm valoare.

Cum creeaza SAS valoare sustenabila?
Facilitati de ultima generatie
Facilitățile noastre sunt proiectate pentru a depăși cele mai înalte standarde de reglementare în materie de siguranță și mediu. Nevoile noastre de energie sunt acoperite în mare
parte cu energie solară, reutilizam cea mai mare parte a apei de proces, ne minimizăm
amprenta de carbon și tratăm orice ieșire care nu poate ﬁ reciclată folosind gestionatori
autorizați de deșeuri.

Materii prime regenerabile
Selectăm materiile prime în conformitate cu criterii precum originea naturală și regenerabilă,
nontoxicitatea, calitatea, securitatea lanțului de aprovizionare, conformitatea cu reglementările
și competitivitatea.

Produse cu valoare adaugata
La SAS ne transformăm materiile prime și ingredientele – care sunt în mare parte naturale –
în produse cu valoare adăugată menite să promoveze o agricultură proﬁtabilă și durabilă
chiar și în cele mai severe condiții de sol și climă.
Platforma noastră remarcabilă de cercetare și dezvoltare (NOBA) și echipa tehnico-comercială de înaltă caliﬁcare garantează excelența în proiectarea și utilizarea corectă a
formulărilor SAS.

Clientii nostri
La SAS, clienții noștri sunt în centrul eforturilor noastre de creare a valorii durabile. Cu toate
acestea, nu sunt singurul nostru obiectiv, deoarece avem și alți părți interesate cheie pe care
să le oferim și o valoare durabilă. De asemenea, știm că nevoile părților interesate se pot
schimba și, prin urmare, recunoaștem importanța colectării și analizei feedback-ului
acestora, astfel încât să ne putem îmbunătăți și adapta produsele, serviciile și soluțiile.
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PRODUSE CODA

ÎMBUNĂTĂȚIREA SOLULUI

Corectori de cacliu

Percolator

Condiționatori de Sol

Acidifianti

codasal premium
e-codasal
codasal complex

numatric

e-codahumus
codahumus PK
codabooster
codahumus S80
codargon
e-codargon

codasul pH
codasul micro

NUTRIȚIE

NPK lichide

Azot

Fosfror

codafol N33
codafol P54
codafol 14-6-5 codafol 7-21-7
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Potasiu

Corectori deficientețe

Special

codafol K30
codafol 13-13-13
codafol
maximus 8-11-3
k·mad
codafol K35 acid
codafol 4-16-28

Secundare

Micro-elemente

Combinate

coda-Ca-L
coda-Mg-L
codacal boro

codabor
coda-Mn-L
coda-Zn-L
coda-Cu-L
coda-Fe-L
numafer

codaquel
codamix
numamix
codacitricos
codahort

STIMULARE

Bio-Stimularea generala

Activizator fiziologic

codamin 150
dalcon
dalgin
e-dalgin

Samanta
tripton TL
tripton TC

Radacina
codamin radicular
codamin microradicular
radimax +
dalgin H15

Stimularea fazei

codasting

Revitalizatori
codavit
dalgin active
codasil
kryoss
unibrot
osmoplant

Dezvoltarea
vegetativa

Inflorire
si setare

Fruct dezvoltare

Coacere

dalgin Mg

codan plus
codamin B-Mo
codamol

fruitmax 10

codabrix

POTENCIACIÓN
ÎMBUNĂTĂȚIRE

Tratamente foliare
tamponic pH
sthenos

Pentru mai multă claritate, am impartit produsele noastre în 4 "strategii" diferite, ﬁecare produs apartinand de un
obiectiv speciﬁc. Reţineţi că multe dintre produsele noastre sunt versatile si se pot combina in diferite formulări în
funcţie de obiectivul urmarit de cultura dumenavoastra. SAS și colaboratorii săi vor dezvolta întotdeauna cel mai
bun program posibil în funcţie de nevoile dvs.
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STRATEGII PENTRU SOL
Oferim strategii diferite pentru îmbunătățirea solurilor și a apei de irigat. Strategiile abordează o gamă
largă de obstacole, de la cele generale de infertilitate a solului la probleme localizate, oferind soluții
speciﬁce pentru reducerea salinitatii, îmbunătățirea distribuției și uniformității apei , deblocarea
nutrienților din sol etc.

PRODUSE
e-codahumus
codahumus PK
codabooster
codahumus S80
codargon
e-codargon
codasal premium
e-codasal
codasal complex
numatric
codasul pH
codasul micro
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CONDIȚIONATORI DE SOL
Formulările pe baza de humati au fost concepute pentru a optimiza proprietățile ﬁzice și chimice ale solurilor
și pentru a promova procesele biologice in zona radiculara.

e-codahumus
23.23% THE (11.50% acizi humici + 11.73% acizi fulvici) + 4.6% K O (g/v)
codahumus 20
Corector organic lichid pe baza de extract humic din leonardita si
aplicație
2

doză de aplicare
23.53%
(11.65%ecologica.
humic acids + 11.88% fulvic acids) + 5.82% K2O + 1.39 P2O5 (w/v)
acizi fulvici compatibili
cu THE
agricultura
Îmbunătățește proprietățile ﬁzice, chimice și biologice ale solului,
3-5 l/ha-applicare
datorită naturii stabile și coloidale a acizilor organici.
Fertigare
20-50 l/ha-ciclu de creștere
Creste fertilitatea solului atat in solurile acide cat si in cele alcaline,
datorita puterii sale de chelare asupra macro si microelementelor,
stimuland la randul sau dezvoltarea microorganismelor beneﬁce.
(Compatibil cu producția agricolă ecologică).

codahumus PK
20.3% THE (11.4% acizi humici + 8.9% acizi fulvici) + 8.9% P2O5 + 15.2% K2O (g/v)
Corector organic lichid formulat cu acizi humici și fulvici în combinație
cu fosfor și potasiu.
Îmbunătățește procesele biologice pentru a întări planta împotriva
condițiilor adverse. În plus, stimulează dezvoltarea radiculară, crește
asimilarea nutrienților, îmbunătățește disponibilitatea apei și a structurii
solului, crește capacitatea de schimb de cationic (CSC).

e-codahumus

aplicație
Fertigare

doză de aplicare
3-5 l/ha-applicare
20-40 l/ha-ciclu de creștere

23.23% THE (11.50% humic acids + 11.73% fulvic acids) + 4.6% K2O (w/v)

codabooster
16.72% THE (13.38% acizi humici + 3.34% acizi fulvici) + 5.24% K2O (g/v)

Corector organic lichid cu un procent ridicat de conținut humic din
leonardită de înaltă calitate.
Î mbunătățeș te s tructura s olului, diminueaz ă eroz iunea ș i impactul,
crește fertilitatea solului. De asemenea, stimulează dezvoltarea
microorganismelor prin furnizarea unei surse de carbohidrați.
Îmbunătățește dezvoltarea rădăcinilor, previne dezechilibrele
nutriționale, îmbunătățește creșterea vegetativă și dezvoltarea
culturilor.
(Compatibil cu producția agricolă ecologică)

aplicație
Fertigare

doză de aplicare
3-5 l/ha-applicare
20-40 l/ha-ciclu de creștere

codahumus PK
20.3% THE (11.4% humic acids + 8.9% fulvic acids) + 8.9% P2O5 + 15.2% K2O (w/v)

codahumus S80

80% THE (76% acizi humici + 4% acizi fulvici) + 12% K2O (g/v)
Acizii humici foarte concentrați din leonardita de înaltă calitate, sub
formă solidă.
Îmbunătățește proprietățile solului, în special structura, crescand
retenția de apă, CSC (capacitatea de schimb de cationi), fertilitatea și,
prin urmare, sistemul radicular al culturii. Produsul este solubil în apă
și poate ﬁ aplicat prin diferite tipuri de sisteme de irigare.
(Compatibili cu producția agricolă ecologică)

aplicație
Fertigare

doză de aplicare
1-2 kg/ha-applicare
8-15 kg/ha-ciclu de creștere
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36% acizi organice + 2.8% CaO + 1.2% MgO (g/v)
Corector de sol formulat cu materie organică lichidă cu 36% (366 g / l)
acizi organici, combinat cu calciu, magneziu și sulf.
Îmbunătățește repede asimilarea macro și microelementelor din
matricea solului, datorită capacității sale de a forma legături.
De asemenea, îmbunătătește proprietățile ﬁzice ale solului, in special
în c azul solurilor argiloase, grele sau aglomerate, îmbunătățeste
oxigenarea și favorizeaza generarea de exudate de rădăcină. Ideal
pentru fertirigare.

aplicație
Fertigare

doză de aplicare
5-10 l/ha-applicare
40-100 l/ha-ciclu de creștere

35% acizi organice + 2.7% CaO (g/v)
Corector de sol formulat cu substanță organică lichidă cu 35,1% acizi
organici, extras di plante 100%, combinat cu sulf și calciu.
Aplicarea sa continuă poate înlocui partial administrarea materiei
organice de origine animala (gunoi de grajd). Aplicarea sa
îmbunătățește condițiile solului optimizand disponibilitatea apei
și nutrienților. Ideal pentru fertirigare.
(Compatibil cu producția agricolă ecologică)

aplicație
Fertigare

doză de aplicare
5-10 l/ha-applicare
40-100 l/ha-ciclu de creștere

CORECTORI DE CALCIU
Soluții de calciu complexe cu acizi organici, ideale pentru orice tip de sol și pentru toate culturile prin aplicare la rădăcină.
Odată cu aplicarea calciului, care este ușor accesibil plantelor, creștem producția, obținem fructe de calibru mai bun,
fermitate, calitate și durata de pastrare post-recoltare mai mare.

codasal premium
17.52% CaO + acizi organici (g/v)
Soluţie de calciu complexa cu lanţuri de acizi organici, provenind din
materii prime de înaltă calitate și origine vegetală.
Calciul furnizat este foarte eﬁcient și poate ﬁ asimilat de plante.

aplicație

doză de aplicare

Corector de calciu

4-6 l/ha-applicare ,
ﬁecare 7 zile în perioada
de crestere a fructului

Corrector
al salinitatii solului
Corector al salinitatii
apei

10-20 l/ha-applicare
2-4 aplicari/ciclu
de cultura
10-40 ml/m 3 de apa

In cazul solurilor sodice și salinice, sau a solurilor irigate cu apă salină cu
niveluri ridicate de Na +, permite deplasarea conţinutului de săruri din zona
radacinilor, reducând problemele asociate stresului salin în planta
Datorită puterii ridicate de coagulare sub forma de ﬂocoane, produsul
optimizează condițile ﬁzico-chimice și biologice ale solului, îmbunătățește
aerarea sistemului radicular, crește capacitatea de schimb cationic și
crește capacitatea de reținere și disponibilitate a apei

codasal complex

14% CaO + 2.8% MgO + 0.14 B + 0.07% Mo + 0.007% Co + organic acids (w/v)

codasal complex

14% CaO + 2.8% MgO + 0.14 B + 0.07% Mo + 0.007% Co + acizi organici (g/v)
Solutie de calciu cu baza de acizi organici, macro si microelemente.
Pe lângă îmbunătățirea structurii solului, este un produs ideal pentru
irigarea în solurile acide, deoarece reduce toxicitatea elementelor
cum ar ﬁ aluminiu și îmbunătățește disponibilitatea și absorbția
elementelor, cum ar ﬁ calciu sau magneziu.
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aplicație
Corector de calciu

doză de aplicare
4-8 l/ha-applicare ,
in ﬁecare 7-10 zile in
timpul perioadei de
dezvoltare a fructului

e-codasal
8.15 % CaO + acizi organici (g/v)
Soluție complexă de calciu potrivită pentru utilizare în producția
ecologică. Compus din lanțuri de acizi organici, din materii prime de
înaltă calitate de origine vegetala. Calciul furnizat este cu adevărat
eﬁcient și asimilabil de către plantă. In cazul solurilor sodice si saline
sodice, sau solurilor irigate cu apă salină cu niveluri ridicate de Na+,
permite deplasarea conținutului de sare din zona radacinilor, reducând
problemele asociate cu stresul salin. Datorită puterii ridicate de
coagulare sub forma de ﬂocoane, optimizează condiţiile ﬁzico-chimice
şi biologice ale solului, favorizând aerarea sistemului radicular, măreste
capacitatea de schimb cationic și crește capacitatea de retinere si
disponibilitate a apei.
(Compatibil cu producția agricolă ecologică)

aplicație
Corector de calciu
doza soc

Corector de calciu

Corector al salinitatii
apei

doză de aplicare
8-12 l/ha-applicare ,
aplicare la intrarea
in vegetatie
4-6 l/ha-applicare
la ﬁecare 7 zile pe tot
ciclul de cultura
15-50 ml/m 3 de apa

PERCOLATOR

numatric
2.4% CaO + 1.1% MgO + 45.2% acizi organici (g/v)
Soluție de calciu-magneziu, complexa, cu acizi organici, pentru utilizarea
în soluri compacte, lipsite de structură și cu probleme de inﬁltrare
Îmbunătățește percolarea și uniformitatea distribuției apei de irigat în
zona radacinilor, mărind astfel hidratarea și oxigenarea solului. Cultura
va avea un sistem radicular mai dezvoltat, ceea ce îmbună tățeste
calitatea și producția.

aplicație

doză de aplicare
5-10 l/ha-applicare

Fertigare

2-4 applicari pe ciclu de
cultura. Efectuați irigarea,
apoi aplicați numaric, iar în
ultima irigare aplicați numai
apă.

ACIDIFIANTI
Formulările de acidiﬁere Coda au o acțiune triplă de fertilizare-acidiﬁere-deblocare. Sunt îngrășăminte cu
conținut ridicat de sulf și azot, imbogatite cu microelemente.
Funcțiile sale principale sunt scăderea pH-ului apei de irigat pentru evitarea blocajelor în sistemele de irigare,
acidiﬁerea zonei radiculare, spălarea sărurilor nedorite și deblocarea tuturor elementelor esentiale, lăsându-le
disponibile pentru o mai buna absorbție.

codasul pH
22.8% N + 60.8% SO3 + 0.03% Fe + 0.01% Zn (g/v)
Soluție acida lichidă de îngrășământ cu azotat cu sulf, care scade
pH-ul apei de irigat prin contribuția H+ (HCO 3 - + H + <-> H2 O + CO 2 ).
De asemenea, neutralizează carbonații și bicarbonații din apa de
irigare, care, atunci când este aplicată pe sol, creste fertilitatea și
disponibilitatea nutrienților blocați. În solurile sodice, contribuția H +
favorizează schimbului cu Na+ , facilitând dizolvarea sărurilor.

aplicație

doză de aplicare

Acidiﬁcator

50-150 ml/m3 de apă

Deblocarea
nutrienților

5-10 l/ha- aplicare
20-40 l/ha la ciclu
de creștere

codasul micro
20.3% N + 20.9% SO3 + 4.05% Fe + 2.03% Mn + 0.68% Cu (g/v)
Formula cu un conținut ridicat de azot si sulf, îmbogățită cu un amestec
echilibrat de microelemente (40 g/l Fe, 20 g/l Mn și 6 g/l Cu).
Poate acționa ca acidiﬁant de apă cu o funcție suplimentară de fertilizare
corectivă. Reacționează cu carbonații și bicarbonații din apa de irigat
care, atunci când este aplicată conferă solului, o mai mare disponibilitate
a nutrienților pentru solurile calcaroase sau calcaroase active.

aplicație

doză de aplicare

Acidiﬁcator

50-250 ml/m3 de apă

Deblocarea
nutrienților

5-10 l/ha -aplicare
30-60 l/ha - la ciclu
de creștere

Foliar

20-40 ml/100 l apa
(până la pH: 5.5-6)
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NUTRIȚIE
Aceste strategii îmbunătățesc nutriția plantelor atât foliar cat si radicular pentru toate
tipurile de culturi. Acestea includ produse compuse din macronutrienți și oligoelemente
secundare care se evidențiază pentru puterea lor de asimilare ridicată în plantă. Aceste
produse nu înlocuiesc, ci completează, planul de bază NPK pentru nutriția plantelor.

PRODUSE
codafol N33
codafol 14-6-5
codafol P54
codafol 7-21-7
codafol 13-13-13
codafol maximus 8-11-3
codafol K30
codafol K35 acid
codafol 4-16-28
k·mad
coda-Ca-L
coda-Mg-L
codacal boro
codabor
coda-Mn-L
coda-Zn-L
coda-Cu-L
coda-Fe-L
numafer
numamix
codaquel
codamix
codacitricos
codahort
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SOLUȚII NPK
Sunt formule lichide cu o concentrație ridicată de azot, fosfor și /sau potasiu, total solubile, concepute pentru
aplicații foliare și, în unele cazuri, pentru aplicații radiculare. Acestea sunt special concepute pentru creșterea
productiilor.

Azot

codafol codafol
N33 N33
33% N + 0.06%
33%
Mn N
++
0.06%
0.06%
ZnMn
+ 0.12%
+ 0.06%
Cu Zn
(g/v)
+ 0.12% Cu (w/v)
Îngrășământ foliar cu o concentrație mare de azot (N) echilibrat
in formele sale diferite (ureic, amoniacal și nitric) și completat cu
microelemente chelate EDTA.
Aplicarea sa este recomandată în stadiile incipiente ale ciclului de
cultură și în perioadele de dezvoltare vegetativă, când dorim să
activăm o creștere rapidă.

aplicație

doză de aplicare
300-400 ml/100 l-aplicare

Foliar

1-3 applicații pe ciclu
de cultura

codafol codafol
14-6-5 14-6-5
17.0% N + 7.3% P2O5 + 6.1% K2O + 0.12% Fe + 0.06% Mn + 0.06% Zn + 0.06% Cu + 0.001% Mo + N-ATC
(N-Acetyl Thiazolidine 4-Carboxylic Acid) (g/v)
Îngrășământ cu concentrație înaltă de azot (N), completat cu fosfor,
potasiu și oligoelemente chelate de EDTA.
Este recomandat în stadiile incipiente ale culturii si în perioadele de
creștere vegetativă activă. Toate componentele din acest produs sunt
disponibile și sunt absorbite de plante. Produsul este completat cu
N-ATC, care îi conferă o acțiune biostimulantă asupra proceselor
biochimice necesare.

aplicație

doză de aplicare
200-400 ml/100 l-aplicare

Foliar

1-3 applicații pe ciclu
de cultura

Fosfor

codafol codafol
P54
P54
85% P2O5 + 10 85%
ppmPoxid
O +de
10sulf
ppm
dimetilic
dimethyl
(g/v)
sulfoxide (w/v)
2 5
Îngrășământ foliar cu o concentraţie mare de fosfor (850 g/I
P2O5 suplimentat cu dimetilsulfoxid (DMSO), pentru o mai
buna absorbţie de catre planta.
Utilizat în situaţii în care există un deﬁcit de fosfor și, în
general, în etapele de preinﬂorire, înﬂorire și formarea.
fructelor. În plus, crește procesele metabolice, cum ar ﬁ
fotosinteza și creşte cantitatea de energie necesara plantei.
De asemenea, stimulează creșterea dezvoltării radiculare
a plantelor.

aplicație

doză de aplicare
100-150 ml/100 l-aplicare

Foliar

1-2 applicații pe ciclu
de cultura

codafol codafol
7-21-7 7-21-7

7.3% N + 21.9% P
7.3%
O +
N7.3%
+ 21.9%
K2OP2+O0.13%
+ 7.3%
Fe K
+2O
0.06%
+ 0.13%
MnFe
+ 0.06%
+ 0.06%
ZnMn
+ 0.12%
+ 0.06%
B + 0.06%
Zn + 0.12%
Cu +B0.001%
+ 0.06%
Mo
Cu
(g/v)
+ 0.001% Mo
2 5
5
Îngrășămant cu o concentrație mare de fosfor (P2 O 5 ) în combinatie
cu nutrienti de azot, potasiu și micronutrienți.
Este deosebit de util pentru plante în etapele de pre-înﬂorire, înﬂorire și
formarea fructelor, precum și ca un furnizor de energie pentru mai multe
căi ale proceselor metabolice.

aplicație

doză de aplicare
150-200 ml/100 l-aplicare

Foliar

1-2 applicații pe ciclu
de cultura
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Special

codafol 13-13-13
13.1% N + 13.1% P2O5 + 13.1% K2O (g/v)
Ingrasamant NPK echilibrat de înaltă calitate cu ﬁecare dintre elemente
disponibile culturii. Aplicarea sa este recomandată în stadiile de creștere,
în care planta are nevoie de un echilibru de macro-elemente, de exemplu,
în dezvoltarea vegetativă aeriana.

aplicație

doză de aplicare
200-300 ml/100 l-aplicare

Foliar

2-3 applicații pe ciclu
de cultura

codafol maximus 8-11-3
10.4% N + 14.3% P2O5 + 3.9% K2O + 0.39% MgO + 0.98% Mn + 0.68% Zn + 0.14% B + 10.66% aminoazici liberi (g/v)
Formulat cu un echilibru perfect N-P-K, îmbogățit cu microelemente,
aminoacizi și biostimulatori naturali.
Aplicarea acestuia are ca rezultat o vigoare mai mare a plantelor,
actioneaza ca un remediu împotriva stresului, asigurand furnizarea
substanțelor nutritive esențiale și biostimulatoare, favorizand formarea
fructelor; crescând astfel randamentele și calitatea. Special recom andat
pentru culturile mari (cereale, soia etc.).

aplicație

doză de aplicare
100-300 ml/100 l-aplicare

Foliar

2-3 applicații pe ciclu
de cultura

volumul apei: 200-1000 l.

Beneﬁcii agronomice

Dezvoltare mai buna a plantei
și acumulare de biomasa
Distribuție și acumulare optimă
de biomasa in partile recoltabile
Nutriție specială
(NPK + Mg + microelemente + aminoacizi)
Recuperare mai mare in urma stresului,
în situații critice, Si la momentul
când se deﬁneste producţia
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Maximizarea recoltei

Beneﬁcii economice mai mari

Potasiu

codafol K30
45% K2O (g/v)
Îngrășământ foliar cu o concentraţie mare de potasiu (K2O) foarte
usor de absorbit de catre plante.
Oferă un potasiu usor asimilabil si foarte eﬁcient, care joacă un rol
important în reglarea diferitelor funcții ale plantelor, cum ar ﬁ
fotosinteza, deschiderea și închiderea stomatelor, transpiraţia, formarea
de zaharuri, etc. Este foarte necesar in timpul maturarii fructelor
imbunatatind culoarea si calitatea acestora.

aplicație

doză de aplicare
250-300 ml/100 l-aplicare

Foliar

1-2 applicații pe ciclu
de cultura
10-20 l/ha -plicare

Fertigare

2-4 applicații pe ciclu
de cultura

codafol K35 acid
35% K2O (g/v)
Îngrășământ foliar cu concentraţie mare de potasiu (K2O)
Potrivit pentru momentele de nevoie maxima pentru potasiu, în
special în etapele anterioare recoltării, pentru fructe de calitate
superioară, creste continutul de zahar in fructe, culoare și calibru. În
plus, reglează diferitele funcţii ale proceselor din plantă, cum ar ﬁ
fotosinteza sau transpiraţia. Datorită faptului că această formulare. Are
un pH scăzut, aceasta facilitează asimilarea rapida a potasiului prin
frunze. Poate ﬁ utilizat si ca regulator de pH al amestecurilor agrochimice.

aplicație

doză de aplicare
250-300 ml/100 l-aplicare

Foliar

2-3 applicații pe ciclu
de cultura

codafol 4-16-28
4.2% N + 16.8% P2O5 + 28.0% K2O + 0.28% B + 0.02% Mo (g/v)
Îngrășământ cu o concentrație mare de potasiu (K 2 O) completat cu un
echilibru perfect de azot, fosfor și microelemente.
In special utilizat în etapele de formare si dezvoltare a fructelor, atunci
când planta necesită mai mult din aceste elemente.

aplicație

doză de aplicare
200-300 ml/100 l-aplicare

Foliar

2-3 applicații pe ciclu
de cultura

k mad
36% K2O + 7% aminoacizi liberi (g/v)
Formulat cu o concentrație bogată în potasiu, cu aminoacizi special
concepuți pentru aplicarea la rădăcina.
Se utilizează in soluri cu o cantitate scăzută de potasiu (soluri argiloase) sau
în anumite momente, când exista o mare nevoie de potasiu. Prezența
aminoacizilor mărește disponibilitatea de potasiu pentru absorbția de
către rădăcina, favorizând creșterea sistemului radicular, în general. În
plus, produsul are efecte asupra dezvoltării fructelor, în scopul creșterii
mărimii, greutății, precum și a acumulărilor de zahăr, promovând de
asemenea, chiar și uniformizarea culorii în întreaga cultura. Acest produs,
deasemenea, consolideaza culturile împotriva condițiilor adverse sau
a stresului abiotic.

aplicație

doză de aplicare
10-20 l/ha -plicare
2-3 applicații pe ciclu
de cultura

Fertigare
Aplicați în perioada
dezvoltarii fructelor până
la aproximativ 7-10 zile
înainte de recoltare.
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CORECTORI DE DEFICIENȚE
Formulări lichide care conțin oligoelemente și elemente secundare cu o putere mare de aderență și absorbție
prin aplicari foliare, cu disponibilitate ridicata pentru plante într-o gamă largă de pH a solului. Toate elementele
din produsele noastre sunt chelatate sau complexe pentru a asigura disponibilitatea totala in culturi.

Secundare

codabor
14% B (p/v)

coda-Ca-L
10.8% CaO (g/v)

Soluţie lichidă de calciu complexa cu lignosulfonaţi pentru aplicare
foliară. Previne și corectează deﬁcienţele de calciu. Aceasta
favorizează dezvoltarea pereţilor celulari, dându-le o elasticitate și
fermitate mai mare care sporeste durata de viață a fructelor dupa
recoltare si rezistenta pe perioada de transport. Cu acest produs,
posibilitate de crapare a fructelor și de arsuri este foarte mult
redusa.

aplicație

8.4% MgO (g/v)

aplicație

250-400 ml/100 l-aplicare
Foliar

2-4 l/ha-aplicare
4-6 aplicari ﬁecare 10-15 zile

Soluție lichidă de magneziu complexa cu lignosulfonaţi pentru aplicare
foliară.
Previne și corectează deﬁciențele de magneziu, imbunatatind fotosinteza
si formarea cloroﬁlei; de asemenea in metabolizarea carbohidraţilor și
sinteza proteinelor. Deﬁcienţele de magneziu cauzează o reducere a
activităţii fotosintetice și, în consecință, diminuează producţia.

doză de aplicare

doză de aplicare
Concentrație:
250-300 ml/100 l apa

Foliar

Dozare:
2-4 l/ha-aplicare
4-6 applicații pe ciclu
de cultura

Fertigare

3-5 l/ha-aplicare
2-4 applicații pe ciclu
de cultura

codacal boro
10.4 % CaO + 0.52 % B (g/v)
Complex de calciu și bor, recomandat în special pentru aplicare foliară.
Previne deﬁciențele celor două elemente care au o relaţie sinergică.
Fructele obținute după aplicarea acestui produs au o fermitate și o
elasticitate mai mare, ceea ce prelungește durata de pastrare a fructelor
de după recoltare. Aplicarea combinată a acestor două elemente
sporește sinergia acestora, favorizând, pe de o parte, mobilitatea
calciului și, pe de altă parte, corectând eventualele deﬁcienţe ale borului.

aplicație

Concentrație:
250-300 ml/100 l apa
Foliar

Dozare:
2-4 l/ha-aplicare
4-6 applicații la ﬁecare
7 sau 10 zile

Fertigare
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doză de aplicare

3-5 l/ha-aplicare
În ﬁecare sâptămână de la
începutul dezvoltării fructelor

Microelemente

codaborcodabor
14% B (g/v)

14% B (w/v)

Complex lichid de bor (bor-etanolamina) cu o concentratie ridicata
(140g/l) pentru aplicare foliara sau la sol.
Previne si corecteaza deﬁcientele de bor, un microelement esential
pentru polenizare si formarea fructelor. In consecinta, previne
deformarile fructelor si petalelor. De asemenea, regleaza sinteza
hormonilor care intervin in procesele de diviziune celulara in timpul
dezvoltarii fructelor;
crescand in consecinta productia si calitatea fructelor sau plantelor.
(Compatibil in agricultura ecologica)

aplicație

doză de aplicare
Concentrație:
100-200 ml/100 l apa

Foliar

Dozare:
1-2 l/ha-aplicare
1-3 applicații pe ciclu
de cultura

Fertigare

1-3 l/ha-aplicare
2-4 applicații pe ciclu
de cultura

coda-Mn-L
coda-Mn-L
10.6% Mn (g/v)10.6% Mn (w/v)
Soluție lichidă de mangan complexa cu lignosulfonați, recomandată pentru
aplicarile foliare sau la sol.
Previne și corectează deﬁciențele de mangan. Îmbunătățește sinteza
proteinelor, stimulează fotosinteza și favorizează un număr mare de procese
enzimatice în plante, neutralizând radicalii liberi, reducând oxidarea și
îmbunătățind astfel starea generală a sănătății unei culturi. Pentru că
ajută la întărirea pereților celulari, aceasta îmbunătățește dezvoltarea
radiculară.
(Compatibil cu agricultura ecologică)

aplicație

doză de aplicare
Concentrație:
200-300 ml/100 l apa

Foliar

Dozare:
2-3 l/ha-aplicare
1-3 applicații pe ciclu
de cultura

Fertigare

3-5 l/ha-aplicare
2-4 applicații pe ciclu
de cultura

coda-Zn-L
coda-Zn-L
10.4% Zn (g/v)10.4% Zn (w/v)
Soluţie de zinc lichid complexa cu lignosulfonaţi, recomandat pentru
aplicarile foliare sau la sol.
Previne şi corectează deﬁcienţele de zinc. Favorizează procesele
enzimatice esențiale ale plantelor, intervine în ciclul de azot și este
necesar pentru sinteza triptofanului (un regulator important de creștere).
Este o componentă structurală a proteinelor şi este implicată în
numeroase procese enzimatice. Deﬁcienţele de Zinc reduc creșterea
plantelor, afectând producția.
(Compatibil cu agricultura ecologică)

aplicație

doză de aplicare
Concentrație:
200-300 ml/100 l apa

Foliar

Dozare:
2-3 l/ha-aplicare
1-3 applicații pe ciclu
de cultura

Fertigare

3-5 l/ha-aplicare
2-4 applicații pe ciclu
de cultura
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coda-Cu-L
6.0% Cu (g/v)
Soluţie de cupru lichid complexa cu lignosulfonaţi, recomandat pentru
aplicarile foliare sau la sol.
Previne și corectează deﬁciențele de cupru. Cupru este important într-o
multitudine de procese enzimatice în plante, cum ar ﬁ fotosinteza,
sinteza ligninei și transportul nutrienților de la rădăcini la frunze.
(Compatibil cu agricultura ecologică)

aplicație

doză de aplicare
Concentrație:
200-300 ml/100 l apa

Foliar

Dozare:
2-3 l/ha-aplicare
1-3 applicații pe ciclu
de cultura

Fertigare

3-5 l/ha-aplicare
2-4 applicații pe ciclu
de cultura

coda-Fe-L
6.2% Fe (g/v)
Soluţie de ﬁer lichid complexa cu lignosuifonaţi, recomandat pentru
aplicarile foliare. Previne și corectează deﬁcienţele de ﬁer. Favorizează
sinteza proteinelor, fotosinteza și sinteza cloroﬁlei, contribuind astfel la
creșterea plantelor și sporirea producției
(Compatibil cu agricultura ecologică)

aplicație

doză de aplicare
Concentrație:
250-400 ml/100 l apa

Foliar

Dozare:
2-4 l/ha-aplicare
2-4 applicații pe ciclu
de cultura

Fertigare

3-5 l/ha-aplicare
4-6 applicații pe ciclu
de cultura

numafer
6% Fe-EDDHA (g/g)
Chelat de ﬁer în microgranule solubile cu o stabilitate ridicata datorita
grupurilor fenolice ale moleculei care împiedică hidroliza și
precipitareaﬁerului. Special conceput pentru aplicari Ia sol.
Oferă o asimilare ridicata si usoara a ﬁerului necesar pentru sinteza
proteinelor și a cloroﬁlei, favorizând fotosinteza. Deﬁcienţele de ﬁer
conduc la cloroza plantelor, care opreşte creşterea și reduce
dimensiunea fructului, provocând maturizarea precoce.
Produs disponibil (în funcţie de piaţă) în trei concentraţii diferite: 3.5%
o-o, 4% o-o și 5% o-o

culturi

doză de aplicare

Fructe/citrice

15-60 g/pom/ciclu

Viță de vie

5-15 g/butas/ciclu

Horticultural crops
and plant-nurseries

1-3 g/m2/ciclu

numamix
6.5% Fe+ 4.6% Mn + 3.0% Zn + 0.3% Cu + 0.4% Mo (g/g)
Un amestec echilibrat de ﬁer, mangan, zinc și cupru, precum și molibden,
în microgranule solubile. Toate elementele sunt chelate de EDTA, care
garantează că acestea sunt foarte accesibile pentru plante.
Formula sa de echilibru adecvată și omogenitatea între oligoelemente au
fost adaptate cu precizie la nevoile nutritive ale plantei, prin intervenția
in pro cesele enzimatice și biochimice acestea permit plantelor să se
dezvolte in mod corespunzator.
(Compatibil cu agricultura ecologică)
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Dozarea la radacina
Culturi hidroponice

2-3 kg/100 m 3
de soluție stoc

Horticultură

1-2 kg/ha-aplicarea
la ﬁecare 7 sau 10 zile

Fructe/citrice

2-3 kg/ha-aplicarea
la ﬁecare 10 sau 15 zile

Combinate

codaquel
4.5% Zn + 4.5% Mn (g/v)
Combinaţie lichidă de zinc și mangan complexa cu lignosulfonaţi,
recomandat pentru aplicari foliare sau la sol.
Se recomandă pentru prevenirea și corectarea deﬁcienţelor acestor
elemente. Sinergia celor două substanțe nutritive mărește activitatea
fotosintetică, sinteza proteinelor și procesul de creștere a celulelor,
imbunatatind astfel dezvoltarea, calitatea și producţia.
(Compatibil cu agricultura ecologică)

aplicație

doză de aplicare
Concentrație:
200-300 ml/100 l apa

Foliar

Dozare:
3-4 l/ha-aplicare
2-3 applicații pe ciclu
de cultura

Fertigare

3-5 l/ha-aplicare
2-4 applicații pe ciclu
de cultura

codamix
5.1% Fe + 2.6% Mn + 0.6% Zn + 0.4% B + 0.2% Cu + 0.1% Mo (g/v)
Combinaţie lichidă de oligoelemente complexe cu lignosulfonati, total
solubil în apă.
Formula echilibrată, permite corectarea deﬁcienţelor respective pe
parcursul tuturor fazelor culturii, completand orice regim de fertilizare
N-P-K. Poate ﬁ aplicat prin fertilizari foliare și sau la sol, pentru orice tip
de cultura.
(Compatibil cu agricultura ecologică)

aplicație

doză de aplicare
Concentrație:
200-300 ml/100 l apa

Foliar

Dozare:
2-3l/ha-aplicare
2-3 applicații pe ciclu
de cultura

Fertigare

3-5 l/ha-aplicare
Fiecare 7-10 zile

codacitricos
13.4% SO3 + 2.5% Fe + 2.5% Mn + 2.5% Zn (g/v)
Combinaţie lichidă de ﬁer, mangan și zinc complexa cu lignosulfonaţi,
recomandată pentru aplicare la sol (fertirigare).
Previne deﬁcienţele nutritive ale ﬁerului, manganului și zincului, în
special la pomii fructiferi care au nevoi ridicate ale acestor elemente și
facilitează disponibilitatea lor în anumite condiţii, de exemplu în solurile
calcaroase. Aceste trei elemente întăresc sistemul imunitar al plantei și
sunt implicate în îmbunătăţirea proceselor metabolice care au efecte
beneﬁce asupra dezvoltării a culturilor.
(Compatibil cu agricultura ecologică)

aplicație

doză de aplicare
5-10 l/ha-aplicare

Fertigare

30-60 l/ha pe ciclu
de cultura
Depinde de virsta plantelor

codahort
2.17% MgO + 11.78% SO3 + 2.48% Fe + 1.24% Mn + 1.24% Zn + 0.24% B + 0.12% Cu + 0.02% Mo (g/v)
Fertilizant organic lichid cu oligoelemente cu un continut ridicat de acizi
organici, total solubil in apa, recomandat pentru aplicare la sol.
Funcţionează ca un corector pentru mulţe deﬁciente. Completeaza
calendarul de fertilizare a regimului NPK pentru pomi fructiferi și culturi
horticole. Contribuţia acestor micro-nutriențţi favorizează procesele
vitale, cum ar ﬁ fotosinteza, sinteza proteinelor, activarea enzimelor și a
proceselor metabolice ale plantelor, optimizând dezvoltarea ﬁziologică și
sporind randamentul.
(Compatibil cu agricultura ecologică)

aplicație
Fertigare

doză de aplicare
4-6 l/ha-aplicare
30-80 l/ha-ciclu de crestere
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STIMULARE
Strategiile de biostimulare ale Coda includ formulări destinate să obțină maximizarea
randamentelor și a calității tuturor culturilor, deoarece acestea conferă o rezistență
mai mare a plantelor la conditiile de stres și oferă o sursă de energie rapid disponibilă.
Avem soluții diferite bazate pe aminoacizi proveniti din plante și alge precum
și biostimulatori conceputi pentru a activa diferite procese de dezvoltare a culturilor.

PRODUSE
codamin 150
dalcon
dalgin
e-dalgin
codasting
tripton TL
tripton TC
codamin radicular
codamin microradicular
radimax +
dalgin H15
dalgin Mg
codan plus
codamin B-Mo
codamol
fruitmax 10
codabrix
codavit
dalgin active
kryoss
unibrot
codasil
osmoplant
20

BIOSTIMULAREA GENERALĂ

codamincodamin
150
150
4.1% N + 2.42%4.1%
Fe +N0.72%
+ 2.42%
MnFe
+ 0.48%
+ 0.72%
ZnMn
+ 15.6%
+ 0.48%
aminoacizi
Zn + 15.6%
liberi
free(g/v)
amino acids (w/v)
Biostimulator cu o combinaţie optimă de proteine din plante hidrolizate,
împreună cu microelemente.
Ajută culturile să se pregătească și / sau să depășească situațiile de
stres. Prezența aminoacizilor ajută în timpul perioadelor de creștere
și înﬂorire, stimulând astfel randamentele și calitatea în culturi. Acesti
aminoacizi participa la sinteza proteinelor și salveaza energia plantei
pentru alte procese ﬁziologice. Acţionează și ca regulator al metabolismului,
stimulând formarea de cloroﬁlă, acidul indolacetic (IAA), vitamine și
diverse enzime. Acesta este adesea combinat cu diferite produse de
nutriție CODA, creând efecte sinergice. Este un produs excelent de
completat cu îngrășămintele de bază, NPK.

aplicație
Foliar

doză de aplicare
200-300 ml/100 l apa
1-4 applicații pe ciclu
de cultura
5 l/ha-aplicare

Fertigare
Foliar co-adjuvant

2-4 applicații pe ciclu
de cultura
1 l/ha-aplicare

dalcon dalcon
3.49 % N + 2.66%
3.49K%
ON++2.54%
2.66%Fe
K2+O10.16%
+ 2.54%
aminoacizi
Fe + 10.16%
liberi
free(g/v)
amino acids (w/v)
2
Biostimulator ecologic care contine aminoacizi de origine vegetală.
Promoveaza economisirea de energie in plante, deoarece intervine în
diferitele funcții ale metabolismului, oferind in acelasi timp elemente
esențiale și materie organică. Produsul activează rezistența naturală a
plantei la tensiuni biotice și /sau abiotice în timpul oricăror stări fenol ogice.
Compoziția sa îmbunătățește acțiunea majorității celorlalte produse cu
care este amestecat.
(Compatibil cu agricultura ecologică)

aplicație
Foliar

doză de aplicare
250-300 ml/100 l apa
1-4 applicații separate
15 - 20 zile
3-5 l/ha-aplicare

Fertigare

4-8 applicații separate
15 - 20 zile

22.4% extract 22.4%
de alge
seaweed
marine +
extract
6.7% aminoacizi
+ 6.7% freeliberi+
amino1.4%
acids
N+
(g/v)
1.4% N (w/v)
Biostimulator lichid bogat în aminoacizi din plante și extract de alge
marine (Ascophyllum nodosum), care constituie o rezervă naturală de
micro- și macro-nutrienţi, aminoacizi și carbohidrați. Acesta crește
randamentul culturilor, calitatea și, în special, vigoarea plantelor.
Produsul induce sinergii beneﬁce cu formularea calibrată a aminoacizilor
din plante, care îmbunătățește timpul de recuperare a culturilor în condiţii
de stres. Produsul conţine, de asemenea, ﬁtohormoni naturali endemici
pentru algele marine, care fac produsul foarte eﬁcient atunci când este
aplicat în timpul dezvoltării fructelor.

aplicație
Foliar

doză de aplicare
200-250 ml/100 l apa
1-3 applicații pe ciclu
de cultură
3-4 l/ha-aplicare

Fertigare

2-6 applicații pe ciclu
de cultură

100% extract de
100%
alge
seaweed
marine extract
Biostimulator ecologic, conţine un extract de alge marine 100%
(Ascophyllum nodosum), care constituie o rezervă naturală de micro şi
macronutrienţi, aminoacizi, carbohidrați și ﬁtohormoni de origine naturală.
Compoziția sa îmbunătățește și menţine planta ﬁziologic activă pe tot
parcursul dezvoltării sale, întârzie imbatranirea tesutului și întărește
planta împotriva tuturor tipurilor de stres, ceea ce duce la randamente
și calitate, mai mari.
(Compatibil cu agricultura ecologică)

aplicație
Foliar

doză de aplicare
200-250 ml/100 l apa
1-3 applicații pe ciclu
de cultură
3-4 l/ha-aplicare

Fertigare

2-6 applicații pe ciclu
de cultură
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ACTIVATOR FIZIOLOGIC

8.1% N + 10.1% aminoacizi liberi + 13.4% materii organica + stimulatori (g/v)
Biostimulator bazat pe aminoacizi din plante și stimulatori speciﬁci cu o
aplicație
doză de aplicare
putere de penetrare mare și un efect rapid.
Azotul și aminoacizii sunt combinaţi cu compuși stimulativi speciﬁci, cum
75-100 ml/100 l apa
ar ﬁ N-ATC (N-acetil-tiazolidin-4-carboxilic), care creează o sinergie
Foliar
1-3 applicații pe ciclu
rezultând un produs cu triplă acţiune activă asupra plantelor : mărește
de cultură
3.59% N + 9.63% Mo + 0.96% Co + 6.42% free amino acids + 12.8% organic
matter (w/v)
masa rădăcinii: și creșterea vegetativă, crește calitatea fructelor „oferă o
1-2 l/ha-aplicare
mai mare toleranță la stres și o capacitate de recuperare mai mare după
Fertigare
3-6 applicații pe ciclu
condiţii de stres.

tripton TL

de cultură

STIMULAREA FAZEI
Samanta

tripton TL
3.59% N + 9.63% Mo + 0.96% Co + 6.42% aminoacizi liberi+ 12.8% materia organica g/v)
tripton TC
Biostimulator pe bază de aminoacizi de origine vegetală și nutrienți

aplicație
doză de aplicare
3.73%seminţelor
N + 7.47%
P2O5 +leguminoase.
0.31% K2O + 3.73% Zn + 6.2% free amino acids + 24.9% organic matter (
speciﬁci pentru tratarea
în culturile
imbunătățește germinarea, dezvoltarea rădăcinilor și emisia de
200-300 ml/
Foliar
100l apa-aplicare
embrion la pornirea inițială, rezultând o producție și o calitate mai ridicată.
pe V4 25-30 zile mai târziu
Prezenţa cobaltului și a molibdenului stimulează formarea nodulilor în
radacina, prin creșterea numărului de puncte de ﬁxare biologică a azotului
Tratarea
(FBN) cu ajutorul bacteriei Rhizobium SPP.
200-400 ml/100 kg semințe
semințelor

tripton TC
3.73% N + 7.47% P2O5 + 0.31% K2O + 3.73% Zn + 6.2% aminoacizi liberi+ 24.9% materia organica (g/v)
Biostimulator pe bază de aminoacizi de origine vegetală și nutrienți speciﬁci pentru tratarea seminţelor de cereale (grau, porumb, orz) si rapita,
ﬂoarea soarelui, înainte de însămânţare.

aplicație
Tratarea
semințelor

Promovează germinarea și dezvoltarea sistemului radicular, obţinând o
viabilitate sporită a plantelor în stadiile inițiale, rezultând o producţie și
o calitate mai ridicată. Combinația dintre fosfor, zinc, polizaharide și
acizi organici mărește efectul acestui produs.

Beneﬁcii agronomice:
Activare crescută, creștere și vigoare pentru cultura
Stresul pre-abiotic
Recuperare după stres abiotic
Completare a programului de nutritie CODA

Creste toleranta si recuperarea
la stres abiotic

Folosirea mai eficienta a apei
si nutrientilor

mai multa productie
mai multa calitate

Aminoacizi de inalta calitate
AATC Betaina
Sinergie intre componentele produsului
Nutriție îmbunătățită și utilizarea apei
Economii de energie
Creșterea fotosintezei

Crestere mai buna a plantei
si a radacinilor

Creste eficienta altor
produse CODA aplicate

mai multă
rentabilitate

$

codasting este un produs care se potrivește perfect ﬁlozoﬁei noastre de companie sustenabilă, care
promovează agricultura responsabila. Ajută la eﬁciența absorbției apei și a nutrienților, economisind
energia plantei și promoveaza culturi sănătoase, ceea ce scade nevoia de îngrășăminte chimice. În
acest fel, contribuie semniﬁcativ la reducerea emisiilor globale de CO2
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doză de aplicare
200-400 ml/100 kg semințe

Radacina

codamin radicular
5.8% aminoacizi liberi + 3.3% N + 11.3% P 2O5 + 4.0% K2O (g/v)
Biostimulator formulat cu un amestec echilibrat de aminoacizi speciﬁci
de origine vegetală , cu fosfor și potasiu.
Acest produs are o acțiune dublă: nutriție și stimulare. Promovează
dezvoltarea unui sistem radicular extins și sănătos, cu un volum mai
mare de perisori absorbanti . În situaţii de stres (transplantare, îngheț,
ﬁtotoxicitate etc.), aceasta hrănește și oferă energie suplimentară plantei,
contribuind la recuperarea rapidă și activarea vegetativă

aplicație
Fertigare

doză de aplicare
5-10l/ha-aplicare
20-40 l/ha-ciclu de crestere

codamin microradicular
5% aminoacizi liberi + 1.3% N + 3.6% Fe + 1.2% Mn + 1.2% Zn (g/v)
Biostimulator formulat cu un amestec echilibrat de nutrienți speciﬁci și
aminoacizi de origine vegetală.
Exista un atent echilibru al ﬁerului, manganului și zincului cu aminoacizi,
favorizand activitatea radiculară a plantelor, asigurând o absorbție optimă a
nutrienților. În plus, ajută la îmbunătățirea timpului de recuperare a culturii în
timpul situațiilor de stres, deoarece ajuta plantele să își sintetizeze mai repede
propriile proteine, economisind astfel energie.
(Compatibil cu agricultura ecologică)

aplicație
Fertigare

doză de aplicare
5-10l/ha-aplicare
20-40 l/ha-ciclu de crestere

radimax +
3.7% N + 11.1% P2O5 + 4.1% K2O + 5.8% aminoacizi liberi + 0.5% Zn (g/v)
Biostimulator formulat cu aminoacizi speciﬁci de origine vegetală, cu
macroelemente, activatori din plante și oligoelemente.
Are o puternică acţiune de înrădăcinare prin stimularea apariţiei unor noi
rădăcini. Reduce perioada de stres cauzată de transplantare, optimizând
absorbția nutrienților și uniﬁcând dezvoltarea plantei.

aplicație
Fertigare

doză de aplicare
2-4l/ha-aplicare
2-4 applicații pe ciclu
de cultură

17.5% humic extract total (8.47% humici acizi + 9.04% facizi fulvici) + 4.23% K2O + 2.03% aminoacizi
liberi + 6.8% extracte de alge (g/v)
Biostimulator lichid care combină un conținut ridicat de acizi organici
humici şi fulvici cu extract de alge marine (Ascophyllum nodosum),
aminoacizi din plante, bio-molecule și activatori speciﬁ
Favorizează creşterea şi regenerarea rădăcinilor în prezenţa
nematozilor, restabilind viața microbiană utilă a solului și, în consecință,
facilitează dezvoltarea sănătoasă și producţia culturilor.

aplicație
Fertigare

doză de aplicare
5 l/ha-aplicare
40-60 l/ha-ciclu de crestere
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Dezvolatarea vegetativa

6.15% MgO + 12.3%
6.15%SO
MgO
+ 1.23%
+ 12.3%
B+
SO
0.12%
+ 1.23%
Mo +B6.15%
+ 0.12%
extract
Mo + de
6.15%
alge
seaweed
(g/v) extract (w/v)
3
3
Biostimulator pe bază de extract de alge marine (Ascophyllum nodosum),
care conţine mai mult de 60 de macro și micronutrienti, carbohidrați,
aminoacizi și promotori de creștere de origine naturală
Oferă energie culturi, în special în timpul dezvoltării vegetative, activează
cloroﬁa și procesele fotosintetice. Produsul este completat cu magneziu, bor
și molibden, ceea ce permite o nutriţie optimă pentru culturile deosebit de
exigente care au nevoie de aceste substanţe nutritive.

aplicație

doză de aplicare
250-300 ml/100 l apa

Foliar

1-2 applicații pe ciclu
de cultură

Inflorirea si formarea fructului

codan plus
codan plus

2.53% N + 9.3% 2.53%
P 2O 5+N
12.4%
+ 9.3%
KO
P+O1.3%
+ 12.4%
B + 0.13%
K2OMo
+ 1.3%
+ 6.7%
B + aminoacizi
0.13% Mo + liberi
6.7% +
free
10.9%
amino
extract
acids
de+alge
10.9%
marine
seaweed
(g/v)extract
2 2 5
Biostimulator pe bază de fosfor și potasiu combinat cu aminoacizi de
origine vegetala, biomolecule, osmoliti și oligoelemente
Aplicat în timpul înﬂoririi pentru a stimula producerea polenului viabil,
asigura fertilizarea și formarea fructelor, ceea ce duce la o creștere a
producției și la o calitate superioară a culturilor. Contribuția componentelor
naturale din extractul de ﬁtohormoni din acest produs promovează
înmulţirea celulelor, în timp ce substanțele bioactive reduc stresul
oxidativ al plantei. Conţinutul de osmoloti contribuie la menținerea
activă a plantei în situaţii de secetă

aplicație
Foliar

doză de aplicare
1-2.5 l/ha-aplicare
1-3 applicații pe ciclu
de cultură
3-5 l/ha-aplicare

Fertigare

3-6 applicații pe ciclu
de cultură

codamincodamin
B-Mo B-Mo
6.27% B + 0.2%6.27%
Mo + B12.04%
+ 0.2%aminoacizi
Mo + 12.04%
liberi
free(g/v)
amino acids (w/v)
Biostimulator bazat pe aminoacizi de origine vegetala, combinat cu bor
și molibden.
Pe lângă corectarea deﬁcienţelor de bor, prin combinarea borului cu
aminoacizii și molibdenul, favorizează sinteza proteinelor și creează
sinergii care sporesc propriul transport și penetrare a celulelor, facilitând
procesele ﬁziologice de la înﬂorire până Ia formarea fructului. În plus,
salveaza propria energie a plantei, stimulează și mărește rezistența
plantelor la condiții nefavorabile, crescând randamentele și calitatea
fructelor.

aplicație
Foliar

doză de aplicare
200-250 ml/100 l apa
1-2 applicații pe ciclu
de cultură
5 l/ha-aplicare

Fertigare

2-3 applicații pe ciclu
de cultură

codamolcodamol
3.36% N + 11.6%
3.36%
P2O5 N
+ 0.23%
+ 11.6%BP+
O3.48%
+ 0.23%
Mo +
B 2.32%
+ 3.48%
aminoacizi
Mo + 2.32%
liberi
free(g/v)
amino acids (w/v)
2 5
Biostimulator cu aminoacizi de origine vegetala combinati cu azot, fosfor,
bor și molibden.
Se folosește ca o măsură preventivă împotriva deﬁcienţelor sau
dezechilibrelor în asimilarea molibdenului, deosebit de important în timpul
înﬂoririi şi formarii fructelor. Molibdenul contribuie la asimilarea azotului
în plante și, în plus, face parte din reacţiile enzimatice ale metabolismului
plantelor. Adăugarea acestuia ajută la creșterea producției culturilor și a
calităţii recoltelor.
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aplicație

doză de aplicare
100-150 ml/100 l apa

Foliar

2-3 applicații pe ciclu
de cultură

Devoltarea fructelor

fruitmax 10
3.46% N + 1.96% K2O + 1.15% B + 0.11% Mo + 11.55% aminoacizi liberi + 9.47%
extract de alge marine (w/v)
aplicație

Biostimulator cu aminoacizi de origine vegetala, substanțe bioactive,
osmoliti și extract de alge.
Conceput special pentru a ﬁ aplicat în ultimele etape ale dezvoltării
fructelor, deoarece promovează înmulţirea și alungirea celulelor.
Aplicarea sa periodică, care completează un program adecvat de
îngrășăminte NPK, contribuie la creșterea energiei în plantă, maximizând
dimensiunea și uniformitatea fructelor în același timp, precum și creșterea
producţiei globale.

doză de aplicare

Foliar

150-250 ml/100 l apa
ﬁecare 7-15 zile

Fertigare

3-5 l/ha-aplicare
ﬁecare 7-10 zile

Beneﬁcii agronomice
EFECT BIOSTIMULATOR

EFECT MAXIM

Aminoacizii săi de origine vegetală atent selecționați,
combinatI cu extract de alge, promovează un optim
echilibru în creștere și permite plantei să salveze
cantități semniﬁcative de energie.

Sinergia dintre aminoacizii săi, osmoliți și
compuşii bioactivi favorizează înmulţirea celulară şi
alungirea, avand ca rezultat fructe mai mari

uniformitate mai mare

fructe mai mari

randament crescut

proﬁt mai mare

Coacere

codabrix
25.4% K2O + 16.2% polizaharide + 0.35% aminoacizi liberi (g/v)
Biostimulator cu aminoacizi de origine vegetala combinaţi cu potasiu și
polizaharide.
Îmbunătăţește maturarea fructelor prin colorare uniformă. Acesta mărește
parametrii de calitate a fructelor, cum ar ﬁ calibrul și nivelul de grade brix în
fructe, creste producția si prelungeste termenul de pastrare a fructelor.

aplicație

doză de aplicare
200-250 ml/100 l apa

Foliar

1-3 applicații pe ciclu
de cultură

Beneﬁcii agronomice

imbunatateste coacerea fructelor
si uniformizeaza coloritul

creste parametrii de calitate precum
marimea fructelor si gradul brix

Mărește producția fără
scurtarea duratei sale utile.
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REVITALIZATORI
Revigoreaza plantele și stimulează mecanismul de apararea natural al plantelor. Aceste formule contin compuși
organici naturali, bioactivatori și microelemente. In afara de efectele sale nutritive, le conferă plantelor o mai mare
protecție împotriva agenților patogeni și a dăunătorilor într-un mod durabil și eﬁcient.

codavit codavit
2.24% Cu + 2.56%
2.24%
FeCu
+ 0.96%
+ 2.56%
MnFe
+ 0.64%
+ 0.96%
ZnMn
+ lignosulfonat
+ 0.64% Zn +de
aluminium
aluminiulignosufonate
(15.7% SO3) (g/v)
(15.7% SO3) (w/v)
Biostimulator care conţine oligoelemente (Cu, Fe, Mn și Zn) combinate
cu substanţe de origine naturală derivate din lignină.
Acţionează prin revigorarea și îmbunătățirea sănătăţii și calității
culturilor. Prin urmare, are un dublu efect: acţionează ca un biostimulator
care activează metabolismul și funcționalitatea plantelor și ca preventie
prin activarea sistemului de aparare propriu al plantei, ceea ce face
diﬁcil atacul anumitor agenţi patogeni. Acest lucru se datorează, în parte,
conținutului de oligoelemente și prezenţei aluminiului.
(Compatibil cu agricultura ecologică)

aplicație
Foliar

doză de aplicare
200-400 ml/100 l apa
1-3 applicații pe ciclu
de cultură
5 l/ha-aplicare

Fertigare

2-4 applicații pe ciclu
de cultură

1.43% N + 6.78%
1.43%
aminoacizi
N + 6.78%
+ 22.60%
amino acids
extract
+ 22.60%
de alge seaweed
marine +extract
vitamine
+ vitamins
(1.35 g/l) (1.35
(p/v)g/l) (p/v)
Biostimulator compus din extract de alge marine (Ascophy/lum nodosum),
vitamine și antioxidanți. În mod natural, include mai mult de 60 de
macro și microelemente, carbohidrați, aminoacizi și promotori de
creștere naturală.
Are efect de intarire a sistemului de aparare al plantei împotriva
dăunătorilor și bolilor (fungi, bacterii, viruși). În culturile afectate de
daune ﬁzice (grindină, vânt ...), aceasta determina o vindecare rapidă și
sănătoasă, pe lângă stimularea creșterii culturilor.

aplicație
Foliar

doză de aplicare
250-300 ml/100 l apa
Aplicată la ﬁecare 7 până
la 10 zile
2.5-5 l/ha-aplicare

Fertigare

Frecventa:
La ﬁecare 10 sau 15 zile

kryoss kryoss
0.28% N + 7.62%
0.28%
K2ON+ +2.26%
7.62%aminoacizi
K2O + 2.26%
+ manitol
amino acids
(113 g/l)
+ mannitol
(g/v)
(113 g/l) (w/v)
Biostimulator pe baza de potasiu, osmoliti si crioprotectori
compuși. Mărește toleranța și reduce efectele daunelor cauzate de îngheț
(crestere Pana la 3 grade cessius). Potențialul său de osmoreglare reduce
punctul de îngheț, previne formarea de cristale intracelulare, pierderea
membranei integritatea și moartea celulei.

Cryoprotectori, reduce punctul
Antioxidanti, neutralizare
Osmoliti, reduce
de inghet al apei si ajuta la
radicali liberi
deshidratarea
mentinerea integritatii citoplasmei
celulara
si membranei celulare

Rezistenta crescuta la inghet,
asigurand o inflorire imbunatatita
si intarirea fructelor
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Asigura functionarea celulei
si previne
deshidratarea celulara

Mai putine tesuturi si organe
distruse de inghet, productie
mai mare, mai mult profit

aplicación
aplicație
Inﬂorire/fruct setat ,
umezind bine zonele
ce urmeaza a ﬁ
protejate

dosisde
aplicación
doză
aplicare
1 l/100 l apa, o aplicare
cu 24-48 ore inainte de
inghet.

unibrot
12.64% N + 3.52% aminoacizi + 23.07% CaO (g/v)

Biostimulator cu aminoacizi, azot și calciu care se asimileaza ușor
și face ca mugurii să ﬁe mai uniformi, dezvoltand activarea mugurilor
dorminzi si intarziati, atat cei vegetativi cat si cei reproductivi .
Sinergia dintre aminoacizi și nutrienți stimulează mugurii
care sunt dezavantajati poziţional sau nutriţional astfel încât acestia
pornesc in vegetatie.

Unibrot este un produs concentrat pe
dezvoltarea a noi cresteri vegetative si
de fructificatie

Face ca etapele fenologice sa coincida,
crescand eficienta irigarii si aplicarii
altor elemente nutritive si
a produselor fitosanitare

aplicación
aplicație

doză de aplicare

Pe lemn, inainte de
spargerea mugurilor ,
udand bine

4-7% , o aplicare pe ciclu de
vegetatie, de la 45 BDF/B
sau cand 10% din muguri s
au umﬂat intre 51-53 BBCH

Odata cu utilizarea sa cresterea
fructelor este mai uniforma,
crescand asfel cantitatea
si calitatea recoltei

codasil
26.10% SiO2 + 5.22% aminoacizi + 14.62% K2O (g/v)

Bioestimulator bogat în siliciu, aminoacizi liberi și peptide. Sinergia creată între
aceste trei componente principalefacilitează creșterea producției,
randamentul și calitatea recoltei. Absorbția mare de siliciu, ajută culturile să-și
crească eﬁciența utilizării nutrienților (NUE) și îmbunătăteste toleranța
culturilor împotriva stresului abiotic. Crește activitatea fotosintezei, utilizarea
eﬁcientă a apei, menținerea echilibrului osmotic, reglarea captării sau
translocării metalului, reducerea stresului oxidativ și stabilitate structurală
crescută.

aplicație
Foliar

doză de aplicare
2-3 l/ha-aplicare
4-6 applicații pe ciclu
la ﬁecare 15-20 zile
3-7 l/ha-aplicare

Fertigare

4-6 applicații pe ciclu
la ﬁecare 15-20 zile

Culturi în general: se recomandă să
începeți aplicațiile la înﬂorire sau înainte de
debutul stresului.
Culturi agronomice / cereale: aplicare la
momente speciﬁce la începutul formarii spicului

Favorizeaza utilizarea eficienta
a nutrientilor si evita fitotoxicitatea

Rezistenta structural crescuta
in planta, fruct si post recoltare

Intareste planta impotriva
stresului termic,hydric si salin

osmoplant
2.65% N + 6.63% aminoacizi + 3.70% K2O (g/v)
Biostimulator pe baza de aminoacizi si osmoprotectori speciﬁci, potasiu și alti
regulatori celulari osmotici și hidrici . Îmbunătățește mecanismele de
toleranță ale plantei la o reducere a resurselor de apa oferă un răspuns mai
eﬁcient la stresul hidric, crescând activitatea fotosintetică a plantei,
favorizând astfel creșterea producției și calitatea recoltelor.

aplicație
Foliar

doză de aplicare
250-350 ml/100 l apa
2-4 applicații pe ciclu
la ﬁecare 15-20 zile
5-7 l/ha-aplicare

Fertigare

2-4 applicații pe ciclu
la ﬁecare 15-20 zile

PUTERE OSMOTICA
PUTERE DE STIMULARE

Cresterea tolerantei plantelor
la seceta si
favorizarea absorbtiei apei

Viabilitate crescuta a polenului
si productie mai mare

Mentine planta turgescenta si
cu rezultate crescute
la temperaturi ridicate
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ÎMBUNĂTĂȚIRE ȘI PROTECȚIE

PRODUSE
tamponic pH
sthenos
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TRATAMENTE DE ÎMBUNĂTĂȚIRE APLICĂRI FOLIARE

Aceste strategii optimizează eﬁciența îngrășămintelor și a produselor ﬁtosanitare utilizate împreună prin
aplicari foliare, care pot afecta stabilitatea pH-ului și proprietăţile ﬁzico-chimice (cum ar ﬁ tensiunea superﬁcială, aderenţa foliară etc.)

tamponic pH
16.57% K2O + acizi organici policarboxilici (g/v)
Soluţie de potasiu cu acizi organici carboxilici utilizaţi pentru stabilizarea
pH-ului apei. Îmbunătăţeşte stabilitatea, penetrarea şi eﬁcacitatea
substanţelor nutritive, bio-stimulante și agrochimice pentru aplicarea foliară
în toate tipurile de culturi. Efectul ușor acidiﬁcator înseamnă că pH-ul
amestecului din tancul rezervorului este menținut la o valoare optimă între 5
și 6, evitându-i alterarea datorata unui nivel de pH necorespunzător (hidroliza
alcalină). În plus, reduce concentraţia sărurilor generatoare de duritate
(carbonați și bicarbonaţi de calciu și magneziu) care ar putea reacționa
cu substantele agrochimice și ar reduce eﬁcacitatea lor.

aplicație

doză de aplicare

Rata de aplicare

75-150 ml/100 l. de mixtura
produs

Protectie
.

sthenos
2,17 % CaO + agent de complexare :acid citric (g/v)
Suspoemulsie (SE) de calciu complexat și alți compuși cu
potențial fotoprotector dezvoltat pentru a proteja fructele de expunere la
soare actioneaza prin blocare, absorbtie si atenuarea efectului radiaţiei
solare la soprafata fructelor prin creme organice de protecție solară și
antioxidanți. Reduce deteriorarea oxidativă și temperatura de pe suprafața
fructelor, reducerea riscurilor cauzate de daune solare: pierderi în producție,
recoltare și calitate post-recoltare. Efectul sinergic cu calciul asigură
stabilitate mai mare a pereților celulari, creșterea toleranței culturilor la
stresul abiotic (termic, hidric), reducând efectele ﬁziopatologiilor asociate cu
deﬁcitul de calciu în fructe.

application

Foliar

application dose
2.5 l/ 100 l. apa
pe aplicare
3-6 aplicari pe ciclu,
la 10-20 de zile

Efect de tripla protectie pentru fructe
crema solara anorganica
filtru solar organic
antioxidanti bio

eﬁcienta ridicata testate
cu concurentii

tripla protectie a fructului

usor de folosit

sigur:
nu pateaza nu lasa reziduuri
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GHIDUL PRODUSULUI
Tabel de componente garantat
ÎMBUNĂTĂȚIREA SOLULUI
Produse

EHT

Acizi humici

Acizi fulvici

Acizi
organici

N

P2O5

K2O

8.9

e-codahumus

23.2

11.5

11.7

4.6

codahumus PK

20.3

11.4

8.9

15.2

codabooster

16.70

13.38

3.34

5.24

codahumus S80

80.0

76.0

4.0

12.0

codargon
e-codargon

CaO MgO

36.6

2.8

35.7

2.7

Fe

Mn

Zn

Cu

1.2

codasal premium

17.5

e-codasal

8.2

codasal complex

14.0

2.8

numatric

2.4

1.1

45.2

SO3

codasul pH

22.8

60.8

0.03

codasul micro

20.2

20.9

4.1

0.01
2.0

0.7

NUTRIȚIE
Produse

Aminoacizi

N

codafol N33

32.9

codafol 14-6-5

17.0

codafol P54

P2O5

7.3

K2O

Mn

Zn

B

0.06

0.06

0.12
0.06

0.001

0.06

0.001

0.06

0.06

0.13

0.06

0.06

0.12

0.97

0.67

0.14

7.3

21.9

7.3

13.1

13.1

10.4

14.3

10.6

codafol K30

3.9

0.38

4.2
7.0

1.26

16.8

28.0

0.28

Agent de chelare /
complexare
EDTA
EDTA

0.02

36.0
10.8

coda-Mg-L

lignosulfonati
lignosulfonati

8.4
10.4

codabor
coda-Mn-L

0.5

lignosulfonati

14.0

monoethanolamina

10.6

coda-Zn-L

lignosulfonati
10.4

lignosulfonati

coda-Cu-L

6.0

coda-Fe-L

6.2

numafer

6.0

numamix

6.5

codaquel
codamix

5.1

codacitricos
30

Mo

35.0

codafol 4-16-28

codahort

Cu

45.0

codafol K35 acid

codacal boro

Fe

0.12

13.1

coda-Ca-L

SO3

6.1

codafol 13-13-13

k·mad

MgO

85.0

codafol 7-21-7
codafol maximus 8-11-3

CaO

2.17

lignosulfonati
lignosulfonati
EDDHA

4.6

0.3

0.4

0.4

0.2

0.1

0.24

0.12

0.02

3.0

4.5

4.5

2.6

0.6

13.4

2.5

2.5

2.5

11.8

2.48

1.24

1.24

EDTA
lignosulfonati
lignosulfonati
lignosulfonati
lignosulfonati

STIMULARE
Produse

Materie
Aminoacizi
organică

Extract
de alge
marine

Polizaharide

N P2O5 K2O MgO

Fe

Mn

Zn

2.4

0.7

0.5

codamin 150

15.6

4.1

dalcon

10.16

3.5

dalgin

6.7

e-dalgin

2.6

Mo

SiO2

CaO

2.5

100

codasting

13.4

10.1

8.1

12.8

6.4

3.6

tripton TC

24.9

9.6

6.2

3.7

7.4

0,3

codamin radicular

5.7

3.3

11.2

4.0

codamin microradicular

5.0

1.3

radimax +

5.8

3.7

11.1

4.1

17.5

2.0

dalgin Mg
6.6

codamin B-Mo

12.0

codamol

2.3

fruitmax 10

11.5

3.7

3.6

6.8

1.2

1.2

0.5

4.2
6.1

6.2

codan plus

2.5

10.9

9.3

1.2

12.4

6.3
3.4 11.6
3.4

9.5

codabrix

16.2

1.9

2.56 0.96 0.64
6.78

22.6

2.3

0.3

unibrot

3.5

12.6

5.2

osmoplant

6.6

1.3

0.1

6.3

0.2

0.2

3.4

1.1

0.11

2.24

1.43

kryoss
codasil

0.1

25.3

codavit
dalgin active

Cu

1.4

22.4

tripton TL

dalgin H15

B

7.6
23.1
14.6

2.6

26.1

3.7

ÎMBUNĂTĂȚIRE ȘI PROTECȚIE
Produse
tamponic pH
sthenos

Sarea de potasiu a acizilor grași

P2O5

K2O

CaO

Alchil poliglicol eter

16.57
2.2

Produs compatabil cu agricultura
ecologica
Produs pentru aplicare la seminte

Produs nou

Produs pentru aplicare foliara

Produs cu extract de alge marine

Produse pentru aplicare la sol / Fertirigare

Product cu aminoacizi
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SAService
“STADLER AGRO SOLUTIONS, unic importator in Romania al produselor CODA, de 6
ani prezenti alaturi de dumneavoastra, prioritizam eforturile noastre pentru a
adapta nevoilor dumneavoastra solutii nutritionale pentru agricultura tehnologica.
Combinam stiinta, tehnologia si imaginatia pentru a asigura un viitor durabil.
Aﬂati mai multe despre gama noastra larga de produse, echipa noastra tehnica si
compania noastra pe site-urile noastre www.sas-agri.com si www.coda-std.ro”

Echipa noastră tehnică, cu înaltă caliﬁcare, este mereu la
dispoziția dvs. pentru a ă ajuta în timpul selecţiei cele
mai potrivite strategii pentru situaţiile dumneavoastra
individuale, nevoi, cerinţe, întotdeauna cu obiectivul
de a maximiza randamentul şi calitatea culturii.

Sustainable Agro Solutions, S.A.U.

Ctra. N-240, Km 110 - Almacelles - Lleida (Spain) 25100

www.sas-agri.com

