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امکس کواد 14
»امکس کواد 14« یک سوسپانســیون حاوی کلســیم محلول در آب همراه با فســفیت پتاســیم و نیتروژن اســت.از آنجا که در این 
محصول فسفیت موجود اســت، جذب و اختالط پذیری کلسیم در گیاه بهبود یافته اســت. امکس کواد 14 در شرایط تنش به ویژه 

خشکی از خسارات کمبود کلسیم پیشگیری نموده و با داشتن تعادلی از عناصر غذایی گیاه را به رشد بهینه هدایت می کند.

Quad 14

آنالیز»امکس کواد 14«                                                                                   
Wt/Wt  )درصد وزنی(  Wt/Vol  )درصد حجمی( عناصر ردیف

9.00 14.76 N نیتروژن 1
9.00 14.76 P2O5 فسفر 2
9.00 14.76 K2O پتاسیم محلول در آب 3
9.00 14.76 Ca کلسیم محلول 4

2.0-3.0 PH )محلول %10( 5
1.62-1.66@18°C وزن مخصوص 6
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فواید امکس کواد 14
•  بهبــود جــذب کلســیم بــه دلیــل وجــود فســفر بــه فرم 

فسفیت
•  افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش ها

•  بهبود سالمت گیاه

محصول با کیفیت
سالمت انسان و طبیعت

آماده سازی:
قبــل از اســتفاده »امکــس کــواد 14« را خــوب تــکان 
دهید. ســپس نصف مقدار آب توصیه شــده را به مخزن 
 محلول پــاش اضافــه کنیــد. میــزان مــورد نیــاز  امکــس 
کــواد 14 را اندازه گیــری کــرده و بــه مخزن اضافــه 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 اســتفاده قوطی کود را به خوبی تکان دهید تا از 

یکنواخت شدن محصول اطمینان حاصل شود.
 • کودهــای امکــس در شــرایط انبــار اســتاندارد در 
بســته بنــدی اصلی بــرای مــدت طوالنــی قابــل نگهداری 

می باشند.
•  ایــن کــود بــا اغلــب کودهــا و آفتکش هــای شــیمیایی 
قابــل اختالط می باشــد اما بــه دلیل متغیر بودن شــرایط 
محیطی، گیــاه و میزان آب مــورد مصرف قبــل 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 Quad 14   موارد مصرف
جزئیات محلول پاشی ml/100 liter میزان I/ha میزان محصول ردیف

افزایش استقامت ساقه، کاربرد هر 14 روز 400-600 3 رز و گیاهان زینتی 1

کاهش سر سوختگی، 5-4 مرتبه ، شروع در مرحله
 6-5 برگی

250-500 1.5-2.5 کلم، گل کلم، بروکلی 2

400 کاهش سیاه شدن مغز،  فواصل 7 روز 2.5 کرفس 3

کاهش پوسیدگی گلگاه و بهبود کیفیت، کاربرد هر 7 روز، 
شروع بعد از گل دهی

500 2.5 ملون ها، خیار ، کدو 4

کاهش لکه ها و حفره های داخلی، پیشگیری از تقسیم 
غده و بهبود پوست، شروع از اولین مراحل رشدی، تکرار با 

فواصل 10  روز

250-500 1.5-3 سیب زمینی 5

کاهش پوسیدگی گلگاه،کاربرد های متعدد پس از 
گل دهی

250-600 1.5-3 گوجه فرنگی، فلفل و 
بادنجان

6

افزایش ماندگاری ، کاربرد های متعدد 400 1.5-2.5 سبزیجات برگی 7


