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امکس کینگ فول )روی/ مس/ منگنز(
کــود کینگ فــول روی/ مس/ منگنز امکس  با غلظت باالیــی از عناصر میکرو و باکیفیت، جهت کاربــرد در برنامه های مدیریت 
تغذیه گیاهان طراحی شــده اســت. با مصرف برگی این کود کمبود عناصر روی، مس و منگنز به سرعت برطرف می گردد و این 

عناصر نقش اساسی خود را در باروری گیاه ایفا می نمایند.
عناصر روی، مس و منگنز با داشتن خاصیت القاء مقاومت در گیاهان، به شدت از بروز بیماری های قارچی در شرایط رطوبت 
باال پیشــگیری می نمایند. به عالوه مصرف این کود به منظور بهبود تولید آنزیم های مرحله زایشــی و گلدهی به شدت توصیه 

می گردد.  

Kingfol 
Cu.Mn.Zn

آنالیز»امکس کینگ فول روی/ مس/ منگنز«                                                                                   
Wt/Wt  )درصد وزنی(  Wt/Vol  )درصد حجمی( عناصر ردیف

6.50  11.00 Zn روی 1
4.70 8.00 Cu مس 2

19.40 33.00 Mn منگنز 3
1.00 1.70 N ازت 4

7.25-8.75 PH )محلول %10( 5
1.7-1.74@18°C وزن مخصوص 6
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فواید  کینگ فول روی/ مس/ 
منگنز

•  پیشــگیری و رفــع ســریع کمبــود عنصــر روی، مــس و 
منگنز

•  ایجــاد مقاومــت در برابــر بیمــاری هــای قارچــی و 
باکتریایی

•  بهبــود گلدهــی بــا تولیــد آنزیــم هــای دخیل در رشــد 
زایشی

محصول با کیفیت
سالمت انسان و طبیعت

آماده سازی:
قبل از استفاده کینگ فول روی، مس،منگنز امکس را 
خوب تکان دهید. سپس نصف مقدار آب توصیه شده 
را به مخــزن محلول پاش اضافه کنید. میــزان مورد نیاز  
امکس  کینگ فول روی/ مس/ منگنز 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 Kingfol  Cu/Mn/Zn    موارد مصرف
جزئیات محلول پاشی ml/100 liter میزان I/ha میزان محصول ردیف

پس از رشد رویشی اولیه و قبل از گل دهی 700 0.5-0.7 سبزیجات و صیفی جات 
گلخانه ای 1

زمان تورم جوانه ها/ پس از تشکیل میوه /پس از برداشت 750 0.7-1 پسته 2

مراحل اولیه تشکیل میوه ها/ پس از برداشت محصول 750 0.7-1 درختان میوه 3


