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امکس کالمکس
کود كالمكس امكس حاوی درصد قابل توجهی از عنصر کلســیم ) 22/5درصد( و دیگر عناصر ريز مغذی می باشــد. از آنجا که 
کلسیم نقش اساسی در تشکیل دیواره سلولی و در نتیجه استحکام بافت گیاهی دارد، مصرف این کود در محصوالت مختلف 
ضامــن بهبود کیفیت بافت میوه می باشــد. قابليت انبار داری طوالنی، پیشــگیری از بروز برخی بیماریهــای فیزیولوژیک نظیر 

پوسیدگی گلگاه و لکه تلخی و همچنین استحکام بافت میوه در هنگام حمل و نقل از مزایای مصرف این کود می باشد.

CalMax

آنالیز»امکس کالمکس«                                                                                   
Wt/Wt  )درصد وزنی(  Wt/Vol  )درصد حجمی( عناصر ردیف

10.00 15.00 N 1    ازت
15.00 22.50 CaO                          2   کلسیم
2.00 3.00 MgO                         3   منیزیم
0.10 0.15 Mn منگنز 4

0.050 0.075 Fe                                           5   آهن
0.050 0.075 B                 بور 6
0.040 0.060 Cu                                    مس 7
0.020 0.030 Zn روی 8
0.001 0.0015 Mo مولیبدن 9

5.5-6.5 PH )محلول %10( 10
1.48-1.52 @18°C وزن مخصوص 11

EDTA 
EDTA 

EDTA 
EDTA 
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فوایدکالمکس 
•  تاثیــر مثبــت در جذب کلســیم  به دلیل وجــود درصد 
باالی عنصر کلسیم در کنار عناصر میکرو به فرم کالت 

شده
•  تامیــن نیــاز غذایــی و پیشــگیری از بروز بیمــاری های 

فیزیولوژیک ناشی از کمبود کلسیم
•  کــود توصیــه شــده جهــت باغات پســته جهــت تامین 

کلسیم و پیشگیری از بروز لکه استخوانی

محصول با کیفیت
سالمت انسان و طبیعت

آماده سازی:
قبــل از اســتفاده »امکــس کالمکــس« را خــوب تــکان 
دهیــد. ســپس نصــف مقــدار آب توصیــه شــده را بــه 
 مخــزن محلول پــاش اضافــه کنیــد. میــزان مــورد نیــاز  
امکس کالمکس را اندازه گیری کرده و به مخزن 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 CalMax  موارد مصرف

جزئیات محلول پاشی ml/100 liter میزان I/ha میزان عارضه های قابل 
پیشگیری محصول ردیف

حداقل 5 بار در استفاده، شروع از زمان 
ریزش برگ 350-500 3.5-5 لکه تلخی سیب 1

مصرف هفتگی، شروع قبل از ظاهر شدن 
نشانه های سوختگی 350-500 3.5-5 سر سیاه کرفس، کلم و کاهو 2

4-3 بار استفاده، شروع 8-6 هفته قبل از 
برداشت 350-600 3.5-6 شانکر گیالس، آلو 3

3 بار استفاده بین مرحله 7-5 برگی و گلدهی 600 6 ریزش قوزه پنبه 4
 12-6 بار استفاده همراه با آخرین سمپاشی 

آفت کش ها قبل از برداشت 150-350 1.5-3.5 پوسیدگی گلگاه خیار، خربزه، فلفل، گوجه 
فرنگی 5

محلول پاشی متعدد در طول مدت استرس  
گرما 350-500 2.5-5 قهوه ای شدن داخل 

غده سیب زمینی 6

3 بار استفاده همراه با آخرین سمپاشی آفت 
کش ها قبل از برداشت 300 3 نرم شدن بافت میوه توت فرنگی و سایر توت ها 7

4-3 بار استفاده از ظهور غوره تا رسیدن کامل 500-600 5-6 خشکیدگی پوست 
شاخه ها و ریزش حبه انگور 8

استفاده به دفعات 400-850 4-8 پوسیدگی گلوگاه کیوی 9
استفاده به دفعات 400-850 4-8.5 زنگار گالبی 10

5-4 بار از هنگام تشکیل میوه 350-500 3.5-5 نرم شدن بافت میوه هلو و شلیل 11
مصرف هفتگی 250 2.5 ماندگاری کم گیاهان زینتی 12


