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امکس سی استار اف
کود سی استار اف امکس یک عصاره غلیظ از جلبک دریایی المیناریا است. این کود با تحریک به رشد و ریشه زایی در گیاهان 
مختلف موجب بهبود عملکرد خواهد شد. اغلب گیاهان در مراحل اولیه رشد به ویژه پس از جوانه زنی یا انتقال به زمین اصلی 
تحت تاثیر استرس های مختلف نظیر شرایط نامساعد دما، رطوبت، خاک و حتی آفات و بیماری ها قرار دارند که با رشد سریع 

می توانند بر این شرایط غلبه کنند.

Seastar-F

آنالیز»امکس سی استار اف«                                                                                   
Wt/Wt  )درصد وزنی( عناصر ردیف

0.30 N 1    نیتروژن
0.03 P2O5 2   فسفر
0.04 K2O پتاسیم 3

90.00 - عصاره جلبک دریایی 4
6.5-7.0 PH )محلول %10( 5

1.018-1.022@18°C وزن مخصوص 6



www.KDHPRO.cominstagram.com/kdh.pro

فواید سی استار اف
•  غلظــت بــاالی عصاره جلبــک دریایــی المیناریا حاوی 

انواع هورمون های محرک رشد گیاهان
•  تحریک رشــد ریشــه و اندام هــای هوایــی در گیاهان 

مختلف
•  توصیه شده در مراحل اولیه رشد برای عبور از مراحل 

حساس رشدی

محصول با کیفیت
سالمت انسان و طبیعت

آماده سازی:
قبل از استفاده »امکس سی استار اف« را خوب تکان 
دهید. سپس نصف مقدار آب توصیه شده را به مخزن 
 محلول پــاش اضافــه کنیــد. میــزان مــورد نیــاز  امکــس 
ســی اســتار اف را اندازه گیری کــرده و به مخــزن اضافه 
نمایید. درحین افزودن، همزن تانک را روشن نگه دارید. 
ســپس میزان آب را به مقدار تجویز شده افزایش داده 
تا محلول به اندازه دلخواه رقیق شــود و محلول پاشــی 

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 Seastar-F   موارد مصرف
جزئیات محلول پاشی I/ha میزان محصول ردیف

در طول دوران رشد محصول 5-4 تکرار به فاصله 15 روز  1-2 درختان میوه  1

در مرحله ی 6-4 برگی و تکرار 21 روز بعد 1 چغندرقند 2

2 تا 6 برگی  1 غالت 3

مراحل اولیه رشد پس از انتقال نشاء 0.5-1 سبزیجات برگی 4

14-10 روز پس از انتقال نشاء 1-1.5
صیفی جات ) ملون ها، 

خیار، فلفل، گوجه 
فرنگی و ...(

5

3 مرتبه در طی فصل رشد 0.5-1 گیاهان زینتی 6


