
THE QUEEN'S AWARD 2013

www.KDHPRO.cominstagram.com/kdh.pro

امکس  میکرومکس
کود میکرومکس امکس حاوی کلیه عناصر میکرو ضروری برای رشــد گیاهان اســت.کلیه گیاهان عــاوه بر عناصر ماکرو برای 
رشــد و تولید محصول به عناصر ریز مغذی نیز نیاز دارند و در صورت کمبود این عناصر فرآیندهای فتوســنتز،تنفس و باردهی 
با اختال روبرو خواهند شد. با مصرف برگی این کود کلیه عناصر میکرو مورد نیاز گیاه تامین گردیده و مشکات ناشی از عدم 

جذب در اثر شرایط نامساعد خاک مرتفع خواهد شد.  

MicroMax

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

2.00  2.60 Fe 1    آهن                   
2.00 2.60 Zn 2   روی               
1.50 1.95 Mn 3  منگنز               
0.75 1.00 B 4    بور
0.25 0.33 Cu مس               5

0.025 0.03 Mo مولیبدن 6
1.00 1.30 MgO منیزیم 7
1.40 1.82 S گوگرد 8

5.7-6.7 PH )محلول %10( 9
1.30-1.34@18°C وزن مخصوص 10

EDTA 
EDTA 
EDTA 

EDTA 
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فواید میکرومکس
•  کمپلکس کامل عناصر میکرو به فرم کات شده

•  حاوی اکسید منیزیم جهت بهبود فتوسنتز 
• جذب ســریع به منظور رفع نقصان کمبود عناصر ریز 

مغذی

محصول با کیفیت
سالمت انسان و طبیعت

آماده سازی:
قبــل از اســتفاده »امکــس میکرومکــس« را خــوب 
تــکان دهید. ســپس نصــف مقــدار آب توصیه شــده را 
 بــه مخــزن محلول پاش اضافــه کنیــد. میزان مــورد نیاز  
امکــس  میکرومکــس 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 اختاط 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 MicroMax  موارد مصرف
جزئیات محلول پاشی ml/100 liter میزان I/ha میزان محصول ردیف

1-پنجه زنی، 2-رشد ساقه، 3-ظهور گل 250 1 غات 1

محلول پاشی منظم در فاصله 15 روز 250 1 سیب زمینی 2

10 روز بعد ازشروع گل دهی 100-200 1 گوجه فرنگی 3

1-بعد از گل دهی، 2-تشکیل میوه 66-100 1 میوه های هسته دار 4

1-قبل از شکوفه دادن، 2-بعد از شکوفه دادن، 3-دومین جوانه برگی 100-150 1 میوه های دانه دار 5

4 بار مصرف، شروع 2 هفته بعد از ظهور برگ 150 1/5 کیوی 6

1-بعد از گل دهی، 2- 4هفته فاصله 100 1 آووکادوو 7

2 یا 3 بار محلول پاشی از 2 هفته بعد از پیدایش برگ تا تشکیل میوه 100-150 1/5 انگور 8

3 بار محلول پاشی از 2 ماه بعد از کاشت در فاصله 30 روز 100-200 1 توت 9

3 بارمحلول پاشی از جوانه تا دومین جوانه برگی 150 1/5 مرکبات 10

1-30 روز بعد از کاشت، 2-10 تا 15 روز فاصله 200 1 سبزیجات برگی 11

1-30  بعد از جوانه زدن، 2- 10 روز فاصله 200 1 خیار و خربزه 12

1-30 روز بعد از کاشت، 2-10 تا 15 روز فاصله 150 0/75 پیاز 13

1-تشکیل جوانه، 2-10 روز فاصله 150 0/75 لوبیا سفید 14

1-از شروع بارندگی، 2-بعد از پیک اول، 3-یک ماه بعد 100 1 چای 15

1-15 روز بعد از نشاء، 2-10 تا 15 روز بعد 100-200 0/75 توتون 16

1-درختان بالغ بعد از تشکیل میوه، 2-یک ماه فاصله 150 1/5 زیتون 17

1-تشکیل غوزه، 2-15 روز فاصله، 3-1 ماه بعد از گل دهی 200 1 پنبه 18

1-بعد از گل دهی، 2-30 روز فاصله 100 1 دانه های روغنی 19

1-اوایل رشد، 2-قبل از گل دهی 200 1 گیاهان زینتی 20


