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امکس فولیار سوپریم 
فولیار ســوپریم اومکس یک کود برگی حاوی فســفر، پتاســیم و گوگرد میکرونیزه است.اســتفاده مداوم این کود برای افزایش 
کیفیت میوه و ســالمت گیاهان توصیه می شــود. عناصر موجود در این کود عالوه بر نقش ســاختاری در گیاه با القاء مقاومت 
نسبت به انواع بیماری های قارچی اهمیت بسزایی در سالمت گیاه ایفا می کنند. فولیار سوپریم امکس منبع گوگرد میکرونیزه 

با پارتیکل سایزهای ۵ میکرون می باشد.

Foliar 
Supreme

آنالیز»امکس فولیار سوپریم«   
)درصد وزنی(

Wt/Wt

)درصد حجمی( 
 Wt/Vol عناصر

16 24 P2O5 فسفر
10 15 K2O پتاسیم

30 45 S گوگرد
4/5 – 5/5  PH )محلول %10(

1.49-1.54@18°C وزن مخصوص
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فواید  فولیار سوپریم
•  ایجاد مقاومت در مقابل تنش های زنده و غیرزنده

•  بهبود سالمت گیاه و افزایش سرعت رشد
•  موثر در تولید آنزیم ها و پروتئین ها

محصول با کیفیت
سالمت انسان و طبیعت

آماده سازی:
قبــل از اســتفاده »امکــس   فولیــار ســوپریم« را خــوب 
تــکان دهید. ســپس نصــف مقــدار آب توصیه شــده را 
 بــه مخــزن محلول پاش اضافــه کنیــد. میزان مــورد نیاز  
امکس فولیار ســوپریم را اندازه گیری کــرده و به 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 آغاز کنید.

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 Foliar Supreme  موارد مصرف
جزئیات محلول پاشی ml/100 liter میزان I/ha میزان محصول ردیف
پس از ریزش گلبرگ ها 800 4 سیب 1

بطور معمول در بهار و یا در زمان مشاهده کمبود ۵00 - 800 2/۵ – 4 حبوبات 2

در مرحله 4-2 برگی 800 4 کلم ها 3

بطور معمول در بهار و یا در زمان مشاهده کمبود 800 4 هویج 4

کاربرد 10-7  روز پس از کاشت آغاز شود 800 4 کاهو ۵

در مرحله 4-3  برگی و یا به محض بروز کمبود 800 4 پیاز 6

مصرف در مرحله ظهور میوه های سبز و یا در زمان نیاز گیاه 800 4 تمشک 7

مصرف در مرحله ظهور میوه های سبز و یا در زمان نیاز گیاه 800 4 توت فرنگی 8

قبل یا بالفاصله پس از انتقال 4 ml/m2 / نشاء 9

درست قبل از کاشت بذر   0/44 ml/m2 / خیساندن کمپوست 10


