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امکس زینرجی
زینرجی، ترکیب متفاوتی از عناصر مس و روی می باشــد. با مصرف این کود، گیاه نه تنها مقدار مورد نیاز از عناصر روی و مس 
را جهت فعالیت های حیاتی خود مانند فتوســنتز، گلدهی و تشکیل ســاختار مستحکم سلولی بدست می آورد، بلکه در برابر 
 اســترس های زنــده و غیر زنده به ویژه پاتوژن هــای بیمارگر مقاوم می گــردد. کاربرد این محصول در مراحل اولیه رشــد توصیه 

می شود.
  

Zynergy

آنالیز»امکس زینرجی«   
)درصد وزنی(

Wt/Wt

)درصد حجمی( 
 Wt/Vol عناصر

2.66 2.11 Cu مس
4.72 3.75 Zn روی

9.10 7.40 So3 سولفور
0.75-1.75  PH )محلول %10(

1.24-1.28@18°C وزن مخصوص
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فواید زینرجی
•  ترکیبــی متفــاوت از عناصــر گوگــرد، مــس و روی، 

پیشگیری و رفع کمبود سریع این عناصر
•  ایجاد مقاومت در برابر تنش های زنده و غیرزنده

•  بهبود فعالیت های حیاتی مانند فتوسنتز و گل دهی 

محصول با کیفیت
سالمت انسان و طبیعت

آماده سازی:
قبــل از اســتفاده »امکــس  زینرجــی« را خــوب تــکان 
دهید. سپس نصف مقدار آب توصیه شده را به مخزن 
محلول پاش اضافه کنید. میزان مورد نیاز  امکس بومو 
را اندازه گیــری کــرده و به مخزن اضافــه نمایید. درحین 
افزودن، همزن تانک را روشن نگه دارید. سپس میزان 
آب را به مقدار تجویز شــده افزایــش 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 Zynergy  موارد مصرف
جزئیات محلول پاشی ml/100 liter میزان I/ha میزان محصول ردیف

کاربرد از مرحله 4-3 برگی و تکرار هر 14-10 روز 150-200 1 گیاهان ریشه ای 1

پایان پنجه زنی و تکرار هنگام تشکیل ساقه 100-150 0/5 – 1 غالت 2

کاربرد پیش از گلدهی و تکرار هر14-10 روز 150-200 1 حبوبات 3

با شروع تشکیل غده ها و تکرار هر14-10 روز، قابل اختالط با 
قارچ کش های کنترل کننده ی بالیت 100 0/5 سیب زمینی 4

10-7 روز پس از انتقال بوته ها، در گیاهان برگی مانند کاهو دز 
پایین بکار گرفته شود. 100-150 0/5 – 1 سبزی و صیفی 

گلخانه  5

پس از تشکیل 4 -2 برگ اصلی و در صورت نیاز تکرار 
هر 14-10 روز 150-200 1 سبزیجات 6

در مرحله ی تشکیل میوه و تکرار هر 14- 10 روز 100-150 0/5 – 1 انواع توت 7

پس از ریزش گلبرگ ها و تکرار هر 14- 10 روز 150-200 1 درختان میوه 8

پس از تشکیل خوشه و تکرار 10-7 روز بعد در صورت نیاز 
در اختالط با قارچ کش 150-200 0/5 انگور 9

در زمان نیاز و تکرار در صورت لزوم 100-150 0/5 – 1 سایر محصوالت 10


