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امکس کینگ فول روی
کود کینگ فول روی امکس یک کود غلیظ و کم حجم می باشد تا به سادگی این عنصر کم مصرف اما پراهمیت را، در دسترس 
کشــاورزان قرار دهد. عنصر روی با اهمیت باالیی که در تولید آنزیــم ها، هورمون های گلدهی و تولید جوانه دارد،از مهمترین 
عناصر میکرو برای تمام گیاهان اســت. به عالوه کمبود این عنصر منجر به ضعف گیاه در برابر انواع تنش ها و همچنین عدم 

تعادل ریشه می شود.
  

Kingfol Zn

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

41.00  70.00 Zn روی 1
8.25-9.75 PH )محلول %10( 2

1.71-1.75@18°C وزن مخصوص 3



www.KDHPRO.cominstagram.com/kdh.pro

فواید  کینگ فول  روی
•  پیشگیری و رفع سریع کمبود عنصر روی 

•  تامین میزان کافی عنصر روی در گیاهان مختلف 
•  تقویت گیاه قبل از ورود به فاز زایشی

محصول با کیفیت
سالمت انسان و طبیعت

آماده سازی:
قبــل از اســتفاده »امکــس روی« را خوب تــکان دهید. 
ســپس نصــف مقــدار آب توصیــه شــده را بــه مخــزن 
 محلول پــاش اضافــه کنیــد. میــزان مــورد نیــاز  امکــس 
کینگ فــول روی را اندازه گیری کــرده و به مخزن اضافه 
نماییــد. درحیــن افــزودن، همــزن تانــک را روشــن نگــه 
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 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 Zinc  موارد مصرف
جزئیات محلول پاشی ml/100 liter میزان I/ha میزان محصول ردیف
بسته به شدت کمبود - 0.5-1 کلیه ی محصوالت 1


