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امکس کا-سوپر 
کا-سوپر امکس با فراهم کردن میزان مناسبی از عناصر پتاسیم و گوگرد، منجر به بهبود مقاومت گیاه در برابر بیماری ها، آفات، 
ســرما، خشــکی و همچنین افزایش عملکرد و کیفیت محصوالت می شــود. پتاســیم نقش مهمی در تنظیم آب ســلولی، سنتز 
مولکول های درشت و همچنین رشد و رنگ گیری میوه ها دارد. کمبود این عنصر در گیاه، منجر به نکروزه شدن برگ ها شده و 
گیاه را در معرض حمله قارچ ها قرار می دهد. گوگرد نیز در بســیاری از متابولیسم های گیاهی مانند سنتز آمینواسیدها نقش 

دارد و به عنوان یک عنصر غذایی مهم شناخته شده است.

 K-Super

آنالیز»امکس کا-سوپر«                                                                                   
Wt/Wt  )درصد وزنی( عناصر ردیف

51.00 K2o پتاسیم 1
44.00 So3 سولفور 2
0.12 cl کلرید 3
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فواید امکس کا-سوپر
•  حل شدن سریع در آب و مناسب برای محلول پاشی

•  رفع مشکالت ناشی از کمبود پتاسیم 
•  بهبود عملکرد و کیفیت محصوالت

محصول با کیفیت
سالمت انسان و طبیعت

آماده سازی:
قبــل از اســتفاده »امکــس کا-ســوپر« را خــوب تــکان 
دهید. سپس نصف مقدار آب توصیه شده را به مخزن 
 محلول پــاش اضافــه کنیــد. میــزان مــورد نیــاز  امکــس 
کا-ســوپر 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 K-Super   موارد مصرف

جزئیات محلول پاشی
میزان کیلوگرم در 

هکتار همراه 
با آبیاری 

میزان  کیلوگرم در 
هزار لیتر آب

جهت محلول پاشی
محصول ردیف

در طول دوره رشد و متناسب با نیاز گیاه 4-2 تکرار 12-28 درختان میوه 2.5-4  1

در طول دوره رشد  و متناسب با نیاز گیاه 3-1 تکرار 8-12  1- 2.5 سبزی و صیفی 2

در طول دوره رشد  و متناسب با نیاز گیاه 4-2 تکرار  6-10  2.5- 4 محصوالت گلخانه ای 3

در طول دوره رشد  و متناسب با نیاز گیاه 3-1 تکرار 7-12 2.5- 3 محصوالت زراعی 4


