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امکس کب 15:3
کود کب 15:3 امکس یکی از فرموالســیون های کلســیمی بهبود یافته این شــرکت اســت که با افزودن بور موجب بهبود گرده 
افشــانی و تشکیل میوه میگردد. این کود به طور اختصاصی جهت مرحله ی گلدهی در انواع درختان میوه و سبزیجات توصیه 
شده است. کب 15:3 به منظورافزایش اســتحکام بافت میوه، باالبردن عمر انبارمانی، پیشگیری از بیماری های فیزیولوژیک 

ناشی از کمبود کلسیم و رنگ گیری بهتر میوه ها بکار می رود.

CaB 15:3

آنالیز»امکس  کب 15:3«   
)درصد وزنی(

Wt/Wt

)درصد حجمی( 
 Wt/Vol عناصر

9 13/5 N نیتروژن
11 16/5 CaO کلسیم 
2 3 B بور

5/25- 6/25  PH )محلول %10(
1.25-1.48@18°C وزن مخصوص
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فواید کب 15:3
•  بهبود گرده افشانی و تشکیل میوه

•  استحکام بافت میوه
•  افزایش عمر انبارمانی

•  پیشگیری از بیماری های فیزیولوژیک

محصول با کیفیت
سالمت انسان و طبیعت

آماده سازی:
قبــل از اســتفاده »امکــس  کــب 15:3« را خــوب تــکان 
دهیــد. ســپس نصــف مقــدار آب توصیــه شــده را بــه 
 مخــزن محلول پــاش اضافــه کنیــد. میــزان مــورد نیــاز  
امکس کب 15:3 را اندازه گیری کرده و به مخزن اضافه 
نماییــد. درحیــن افــزودن، همــزن تانــک را روشــن نگــه 
دارید. سپس میزان آب را به مقدار تجویز شده افزایش 
داده تــا محلول بــه اندازه دلخــواه رقیق شــود 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 CaB 15:3  موارد مصرف
جزئیات محلول پاشی ml/100 liter میزان I/ha میزان محصول ردیف

7-5 بار مصرف از اولین مراحل رشدی 350 - 500 3- 5 سیب و گالبی 1

6-4 بار مصرف پس از تشکیل تاج گیاه 400-800 4- 6 انواع کلم و کاهو  2

4-3 بار مصرف پس از تشکیل میوه تا 2 هفته قبل از برداشت 350- 600 3/5 – 5 درختان هسته دار 3

4-3 بار مصرف از زمان 7-5 برگی تا مرحله ی گلدهی 600 6 پنبه 4

10-6 بار مصرف در طول دوران رشد به ویژه شرایط خشکی 150-350 1/5-3/5 صیفی جات 5

4-3 بار مصرف از زمان تشکیل میوه تا قبل از برداشت 500-1000 5-8 انگور 6

کاربرد هفتگی 250 2/5 گیاهان زینتی 7

کاربرد به دفعات به ویژه در شرایط گرما 350-500 2/5-4 سیب زمینی 8

3 بار مصرف در طی دوران رشد میوه به ویژه قبل از برداشت 300 3 انواع توت  9


