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امکس بومو
امکس بومو کودی کامال محلول در آب بوده که  با تامین مقادیر مناسبی از عناصر بور و مولیبدن، منجر به تولید دانه های گرده 
بارور در گیاهان مختلف می شود. عنصر بور در ساخت دیواره سلولی و انتقال قند ها نقش موثر داشته و کمبود این عنصر منجر 
به کاهش رشــد گیاه می شود. به عالوه کمبود این عنصر روی گیاهانی مثل دانه های روغنی، انگور، پنبه، کلم، گیاهان ریشه 
ای و سبزیجات اثر منفی دارد. در خاک های خشک و قلیایی معموال با کمبود بور مواجه هستیم و از آنجایی که این مشکل در 
خاک های ایران نیز وجود دارد، به منظور افزایش کیفیت محصوالت، تامین نیاز گیاه به عنصر بور با محلول پاشی برگی حائز 

اهمیت است.

BoMo

آنالیز»امکس بومو«                                                                                    
)درصد وزنی(

Wt/Wt

)درصد حجمی( 
 Wt/Vol عناصر

4/50 6/00 N نیتروژن

9/00 12/00 B بور

0/38 0/50 Mo مولیبدن

8/25-9/25  PH )محلول %10(

1/35-1/31 در دمای 18 درجه سانتیگراد وزن مخصوص
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فواید بومو
•   بهبود تولید دانه های گرده

•   موثر  در ساخت دیواره سلولی و انتقال قند ها 
•   افزایش دسترسی گیاه به نیتروژن

•  تنظیم فرآیندهای متابولیسمی

محصول با کیفیت
سالمت انسان و طبیعت

آماده سازی:
قبل از اســتفاده »امکس بومــو« را خوب تــکان دهید. 
ســپس نصــف مقــدار آب توصیــه شــده را بــه مخــزن 
محلول پاش اضافه کنید. میزان مورد نیاز  امکس بومو 
را اندازه گیــری کــرده و به مخزن اضافــه نمایید. درحین 
افزودن، همزن تانک را روشن نگه دارید. سپس میزان 
آب را به مقدار تجویز شــده افزایــش 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 Bomo  موارد مصرف

تعداد و زمان محلول پاشی
 میزان

 ml/100 
 liter

 میزان

  I/ha محصول ردیف

در مرحله 8-6 برگی و تکرار 3 هفته بعد 400 2 هویج 1

2 بار مصرف قبل و بعد از گل دهی 200 2 قهوه 2

در مرحله 7-5 برگی و تکرار در ابتدای دوره گل دهی و تشکیل غوزه 200-400 1-2 پنبه 3

3  بار مصرف در هر فصل پس از ریزش گلبرگ ها با فواصل 3-2هفته ای 200 2 درختان میوه  4

قبل از گل دهی 200 1 حبوبات 5

2 بار مصرف  قبل و بعد از گل دهی 200 2 زیتون 6

پس از برداشت و قبل از ریزش برگ ها 100 1 هسته دارها 7

2 بار مصرف قبل و بعد از گل دهی 200 2 توت فرنگی 8

در مرحله 8-6 برگی و تکرار 3-2 هفته بعد 600 3 چغندرقند 9

در مرحله نشا زمانی که سطح برگی کافی باشد و تکرار قبل از گل دهی 400 2-3 سبزیجات 10


