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امکس سکونشیال 1+ جلبک 
امولسیون محلول در آب سکونشیال 1+ جلبک حاوی عناصر NPK، منیزیم،عناصر ریز مغذی کالت شده همراه با مقدار قابل 
توجهی عصاره ی جلبک دریایی است. فسفر در مراحل اولیه ی رشد رویشی گیاه نقش مهمی در توسعه ی ریشه ،میزان رشد 
گیاه و در نهایت عملکرد دارد. افزودن عصاره ی جلبک به این ترکیب موجب هم افزایی در عملکرد فسفر و تسریع رشد ریشه 
در مرحله ی حســاس استقرار گیاه دارد. استفاده  برگی از این کود به ویژه در خاکهای شنی سرد و مرطوب که تثبیت فسفر به 

خوبی انجام نمی شود و کمبود عناصر میکرو شایع است، توصیه می گردد.

Sequential 1 
+ Seaweed

آنالیز»امکس سکونشیال 1+ جلبک«                                                                                   
Wt/Wt  )درصد وزنی(  Wt/Vol  )درصد حجمی( عناصر ردیف

6.6 10 N نیتروژن  1
26.1 40 P2O5 فسفر 2
13.1 20 K2O پتاسیم 3

1 1.5 MgO منیزیم 4
0.11 0.171 B آهن 5

0.056 0.086 Cu منگنز 6
0.056 0.086 Fe مس 7
0.056 0.086 Mn روی 8
0.023 0.035 Mo بور 9

0.0008 0.0012 Zn کبالت 10
0.0008 0.0012 Co مولیبدن 11

18.2 28 - عصاره جلبک دریایی 12
4-5 PH )محلول %10( 13

1.51-1.55 @18°C وزن مخصوص 14

EDTA 
EDTA 
EDTA 
EDTA 

EDTA 
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فوایــد امکس سکونشــیال 1+ 
جلبک

•  توسعه ریشه و افزایش رشد گیاه
•  ایجاد مقاومت مقابل تنش های محیطی

•  بهبود عملکرد گیاه

محصول با کیفیت
سالمت انسان و طبیعت

آماده سازی:
قبــل از اســتفاده »امکــس سکونشــیال 1+ جلبــک« را 
خوب تکان دهید. سپس نصف مقدار آب توصیه شده 
را به مخــزن محلول پاش اضافه کنید. میــزان مورد نیاز  
امکس امکس سکونشیال 1+ جلبک 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 Sequential 1 + Seaweed   موارد مصرف
جزئیات محلول پاشی ml/100 liter میزان I/ha میزان محصول ردیف

مراحل ابتدایی رشد و تکرار 14 روز بعد 250 2.5 غالت 1

3 هفته پس از انتقال نشاء و تکرار 14 روز بعد 200-300 2-3 فلفل 2

کاربرد ماهانه در گیاهان دائمی. 2 مرتبه مصرف در گیاهان 
فصلی با فاصله 14 روز 200-300 2-3 گیاهان زینتی 3

یکبار مصرف 3 هفته پس از انتقال نشاء 300 3 توت فرنگی 4

3 هفته پس از انتقال نشاء و تکرار 14 روز بعد 200-300 2-3 صیفی جات 5

2-1 بار مصرف در مراحل اولیه رشد 200-300 2-3 سبزی جات 6

در شرایط کمبود فسفر، هر 14-10 روز تکرار شود 300 3 سایر محصوالت 7


