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امکس فئومکس
کود فئومکس امکس در پیشگیری و درمان کمبود آهن در گیاهان باغی و زراعی موثر است. تاثیر چشمگیر این کود در خاک هایی 

با pH باال به چشم می خورد.
 

Feomex

آنالیز»امکس فئومکس«                                                                                   
Wt/Wt  )درصد وزنی( ردیف

6.00 آهن محلول در آب 1
3.50 EDTA Fe اورتو –اورتو 2

7.75-8.75 PH )محلول %10( 3
4.0-9.0 PH دامنه ی پایداری 4
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فواید امکس فئومکس
•  برطرف کردن کمبود آهن

•  مناسب برای خاک هایی با pH باال

محصول با کیفیت
سالمت انسان و طبیعت

آماده سازی:
قبــل از اســتفاده »امکــس فئومکــس« را خــوب تــکان 
دهید. سپس نصف مقدار آب توصیه شده را به مخزن 
محلول پــاش اضافــه کنیــد. میــزان مــورد نیــاز  امکــس 
فئومکس را اندازه گیری کرده و به مخزن اضافه نمایید. 
درحین افزودن، همزن تانک را روشن نگه دارید. سپس 
میزان آب را به مقدار تجویز شده افزایش 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 Feomex   موارد مصرف
جزئیات محلول پاشی میزان مصرف محصول ردیف

نهال ها
مرحله ی باردهی

در دوران پس از باردهی

15-10 گرم در هر درخت
40-20 گرم در هر درخت
80-40 گرم در هر درخت درختان میوه 1

- 50-10گرم در هر درخت درختان جنگلی 2

- 50-10 گرم در هر گیاه انگور و کیوی 3

نهالستان
نهال ها

بعد از دوران میوه دهی

5 گرم در هر متر مربع
40-20 گرم در هر گیاه
150-70 گرم در هر گیاه

مرکبات 4

- 5-2 گرم در هر مترمربع چمن و گیاهان زینتی 5

- 3-2 کیلوگرم در هر هکتار سبزیجات 6

- 3-2 گیلوگرم در هر هکتار توت فرنگی 7


