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امکس سیترومکس
کود سیترومکس امکس حاوی درصد باالیی از دو عنصر روی و منگنز می باشد.این عناصر در رشد مرکبات نقش موثری داشته 
و در صــورت کمبود آنهــا رنگ پریدگی و ریز برگی و در نهایت بی کیفیت شــدن رخ می دهد. به عالوه نقش بســزایی در افزایش 

گل دهی در گیاهان مختلف از طریق باال بردن  فعالیت های آنزیمی خواهد داشت. 

CitroMax

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

3.50  5.80 N 1    ازت
1.75 2.90 N 2                نیترات
1.75 2.90 N 3                 آمونیوم
8.10 13.50 Zn روی 4
8.10 13.50 Mn منگنز 5

22.25 37.00 SO3 گوگرد 6
2.65-3.65 PH )محلول %10( 7

1.66-1.70@18°C وزن مخصوص 8
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فواید سیترومکس
•  کمپلکس تخصصی جهت مرکبات

•  حــاوی درصــد قابــل توجه گوگــرد جهت پیشــگیری از 
بیماریهای قارچی و آفات 

•  محرک فعالیت های آنزیمی فاز زایشی
•  تکمیــل کننده برنامــه های تغذیــه ای تولید ســبزینه 

برگ ها

محصول با کیفیت
سالمت انسان و طبیعت

آماده سازی:
قبــل از اســتفاده »امکــس  ســیترومکس« را خــوب 
تــکان دهید. ســپس نصــف مقــدار آب توصیه شــده را 
 بــه مخــزن محلول پاش اضافــه کنیــد. میزان مــورد نیاز  
امکــس ســیترومکس را اندازه گیــری کــرده و بــه مخزن 
اضافه نمایید. درحین افزودن، همزن تانک را روشن نگه 
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 Citromax  موارد مصرف
جزئیات محلول پاشی ml/100 liter میزان I/ha میزان محصول ردیف

در طول دوره رشد بهاری و باردهی تابستانی 300-500 3-5 مرکبات 1
در طول دوره رشد و باردهی 300-500 3-5 آووکادو 2

در طول دوره رشد میوه 300-500 3-5 سیب 3
در طول دوره رشد بهاری 200-250 3-5 گیاهان زینتی 4

1 تا 2 بار مصرف در طول دوره رشد 400 2-5 سیب زمینی 5
در طول دوره رشد رویشی 300 3 برنج 6

در طول زمان کمبود 300-500 3-5 سایر محصوالت با 
کمبود روی و منگنز 7


