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امکس دی پی 98
کود دی پی ۹۸ امکس با دارا بودن درصد باالی فسفر به فرم فسفیت همراه با عنصر پتاسیم، این محصول را جهت بهبود استقرار 
 و ریشه زایی بویژه در مراحل حساس ریشه زایی گیاه جوان و مقابله با برخی عوامل نامساعد زنده و غیرزنده متمایز نموده است.
دی پی ۹۸ به دلیل خاصیت سیستمیک و امکان حرکت دوطرفه در آوندهای چوب و آبکش جذب و انتقال مواد غذایی به همراه 

خود، بویژه کاتیون هایی نظیر کلسیم، منیزیم و منگنز را سهولت می بخشد.

DP 98 

آنالیز»امکس دی پی 98«                                                                                   
Wt/Wt  )درصد وزنی(  Wt/Vol  )درصد حجمی( عناصر ردیف

3.00  4.00 N 1    ازت
28.00 38.00 P2O5 2   فسفر
13.00 17.50 K2O 3  پتاسیم

5.0-6.0 PH )محلول %10( 4
1.32-1.36@18°C وزن مخصوص 5
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فواید دی پی 98
•  حاوی فسفر به فرم فسفیت شده

•  ایجاد مقاومت در برابر بیماری ها و تنش های محیطی
•  قابلیت جذب سریع از طریق برگ ها

•  انتقال مواد و عناصر دیگر در اختالط با این کود

محصول با کیفیت
سالمت انسان و طبیعت

آماده سازی:
قبــل از اســتفاده »امکــس  دی پــی ۹۸« را خــوب تکان 
دهید. سپس نصف مقدار آب توصیه شده را به مخزن 
محلول پــاش اضافه کنید. میزان مــورد نیاز  امکس  دی 
پــی ۹۸ را اندازه گیــری کــرده و به مخزن اضافــه نمایید. 
درحین افزودن، همزن تانک را روشن نگه دارید. سپس 
میزان آب را به مقدار تجویز شده افزایش داده تا محلول 
به اندازه دلخواه رقیق شود و محلول پاشی را آغازکنید.

هشدارها: 
•  قبل از استفاده قوطی کود را به خوبی تکان دهید تا از 

یکنواخت شدن محصول اطمینان حاصل شود.
•  کودهای امکس در شــرایط انبار اســتاندارد در بســته 
بندی اصلی برای مدت طوالنی قابل نگهداری می باشند.
•  ایــن کــود بــا اغلــب کودهــا و آفتکش هــای شــیمیایی 
قابل اختالط می باشــد اما به دلیل متغیر بودن شرایط 
محیطــی، گیاه و میزان آب مــورد مصرف قبل از مصرف 
مخلــوط هــا تحــت نظــر کارشــناس در ســطح کوچــک 

آزمایش شود.
•  جدول توصیه مصرف بر اساس شرایط متوسط در نظر 

گرفته شده است.

Omex DP98  موارد مصرف
جزئیات محلول پاشی ml/100 liter میزان I/ha میزان محصول ردیف

10-7 روز بعد از کاشت،2 بار تکرار شود 300-400 3 کاهو 1
از مرحله غده دهی، تکرار 21-14 روز 200-300 2.5 سیب زمینی 2
مرحله 4-2 برگی، تکرار در صورت نیاز 200 2 کلم 3
مرحله 4-3 برگی، تکرار در صورت نیاز 200 2 پیاز، تره فرنگی 4
مرحله 4-3برگی، تکرار در صورت نیاز 300-400 3 هویج 5
ریزش گلبرگ، تکرار در فاصله 7 روزه 300 3 سیب 6
سبز شدن جوانه، تکرار 2۸-21 روز 300-400 3 توت فرنگی 7

هنگام رشد اولیه شاخه نو، تکرار هر روز 14-10 روز 300 3 مرکبات ۸
از رشد اولین شاخه، تکرار هر روز 14-10 روز 200-400 2 گیاهان زینتی ۹


